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 خطة إدارة املخاطر

 الفهرس
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 R1 - R2 103  القانونية المخاطر قائمة  .7
 R1 - R2 106  والحرائق والمنشآت الطبيعية المخاطر قائمة  .8
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 خطة إدارة املخاطر

 

 R1 لحدوث الخطرالمخاطر المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة قائمة 

 األماكن المرشحة لحدوث الخطر المخاطر م
 الجامعي والسالمة األمن إدارة مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات  .1

 الجامعى والسالمة لألمن العامة اإلدارة التنفسية االختناقات  .2

 والمنشأت المعامل أمن وإنتشارها الحيوية والنفايات األوبئة من العدوى  .3

 .المزمنة واألمراض العامة الصحة خاطرم  .4
 واألمن للسالمة العامة باإلدارة السالمة فريق

 الجامعى

 بالجامعة المخاطر إدارة الغذائي التسمم  .5

 المتابعة لجنة العالجية المضاعفات  .6

 العدوى مكافحة لجنة المكتسبة بالعدوى مايسمى أو المستشفيات عدوى  .7

 التمريض كلية .السرير تقرحات  .8

 التمريض هيئة المريض سقوط  .9

 التنفس لجهاز المصاحب الرئوي اإللتهاب  .11
 الصناعى

 المركزة العناية في المعالج الفريق

 المعالج الفريق الدوائية األخطاء  .11

 المدير الطبي الطبية األخطاء  .12

 األشعة وأقسام بالمستشفى األمن لجنة اإلشعاعية الطبية المخاطر  .13

 الطبية والنفايات العدوى من الوقاية لجنة الخطرة يةالطب المخلفات مخاطر  .14
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 خطة إدارة املخاطر

 

 R2 مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات -1

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

هىىى مخىىاطر تلحىىق بالعىىاملين لعىىدم وجىىود شىىنطة 
إسىىعافات أوليىىة ومغاسىىل للعينىىين وطفايىىة للحريىىق. 

 رطوم إطفاء حريق.وعدم وجود خ

  المعامل البحثية –مل الطالبية المعا
 مراكز األبحاث بالجامعة

 غير متاح

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 غير متاح إدارة األمن والسالمة الجامعي

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

التأكىىد مىىن تىىوافر جميىىا معىىدات السىىالمة مىىا  .1
الفحص الدورى لهىا. مىا التأكىد مىن جاهزيتهىا 

 وصيانتها بصورة دورية. 
 تدريب العاملين عليها بشكل دورى ومنتظم. .2

    ● ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 ءات إزالة آثار الخطرإجرا اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 في حالة الحريق:  .1
أستخدام طفايات الحريىق المتواجىدة بالمعمىلف رفىا 
بىىالع عاجىىل الىىى اإلدارة العامىىة للسىىالمة واألمىىن 

عىىىىن طريىىىىق وسىىىىائل  الجىىىىامعىم جامعىىىىة نجىىىىران
 التواصل المعلنة.

 محاولة الخروج اآلمن. .2
فىىىي حىىىاالت إنبعىىىاث الغىىىازات وا:بخىىىرة السىىىامة  

اإلتصىىىال ف اكن أنبعىىىاث الغىىىازاتأمىىىاإلبتعىىىاد عىىىن 
محاولىة ف العامة للسىالمة واألمىن الجىامعى باإلدارة

 .الخروج االمن
 

 

 ضرورة وضا إرشادات السالمة العامة بالمعمل. .1
يجىىب ان تكىىون مسىىاحة المختبىىر تتناسىىب مىىا عىىدد الطىىالب ة المعامىىل الطالبيىىة  وعىىدد البىىاحثين  .2

 والتجهيزات ة المعامل البحثية .
بىىاب بىىالمختبر للخىىروج والىىدخول وأن يكىىون اتجىىا  فىىتج األبىىواب للخىىارج ةفىىي  2دد يجىىب تىىوافر عىى .3

 إتجا  إندفاع األشخاص .
 تجهيز المختبرات بوسائل التهوية واإلضاءة الطبيعية والصناعية. .4
يجب ان تكون أرضىيات المختبىرات واألحىواض والطىاوالت مىن أنىواع ال تتىأثر بىالمواد الكيماويىة  .5

 ل.وغير قابلة لالشتعا
يجىىب تجهيىىز المختبىىرات بوسىىائل المكافحىىة األوليىىة للحريىىق ة طفايىىات الحريىىق وجىىرادل الرمىىل  .6

 الجاف  بمكان ظاهر بالمختبر ما الصيانة الدورية والتأكد من صالحيتها.
يجب توفير خزانىة اإلسىعافات األوليىة بمكىان ظىاهر بىالمختبر مىا تىوفير دئ الطىوارت بمختبىرات  .7

 سعاف األولى في حالة حدوث إصابات للمتواجدين بالمختبر.الكيمياء وذلك لسرعة اإل
إجىىراء صىىيان دوريىىة لجميىىا تجهيىىزات السىىالمة بصىىفة مسىىتمرة كمىىا يىىتم المتابعىىة للصىىيانة الدوريىىة  .8

 لتجهيزات التهوية واإلضاءة.
توفير وسيلة تواصل باإلدارة المسؤولة ما جهاز إنذار لتنبيه المتواجدين بالمختبر في حالىة حىدوث  .9

يىىق مىىا توصىىيلها بلوحىىة اإلنىىذار للحريىىق الرئيسىىية والموجىىودة بغرفىىة العمليىىات بىى دارة األمىىن حر
 والسالمة.

 لبس المعطف المصنوع من قمائ غير قابل لالشتعال داخل المعمل. .10
لىىبس النظىىارات الواقيىىة لتفىىادى حىىوادث العىىين حيىىث ان العىىين منطقىىة حساسىىة تتىىأثر بىىالمواد  .11

 وأبخرتها.
 يل اإلصابة بالمواد الحارقة والسامة.لبس القفازات لتقل .12
 ضرورة متابعة إرشادات السالمة بالمعمل. .13

 لبس الكمامات لمنا استنشاق المواد التي تعرض الجهاز التنفسي للمخاطر. .14
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 االختناقات التنفسية -2

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 :عن ناتجة إختناقات
 أماكنهىا في تجرى لم التى الكيميائية التالتفاع .1

 .المخصصة
 الكيميائيىىىىة بالمعلومىىىىات العىىىىاملين إلمىىىىام عىىىىدم .2

 .اإلختناقات لهذ  المسببة والفيزيائية
 غيىىىىر أنابيىىىىب مىىىىن مضىىىىرة غىىىىازات تسىىىىرب .3

 .الدورية للصيانة خاضعة
 .الحريق .4

 أسطوانات أو كيماويات على تحتوى التي المعامل
– واألسطوانات تالكيماويا تلك مخازن – غاز

  للحريق تتعرض ان يمكن التي األماكن
 الغازات إنبعاث أو

 غير متاح

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 غير متاح الجامعى والسالمة لألمن العامة اإلدارة

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 الجىىىىىراء المعىىىىىد المناسىىىىىب المكىىىىىان إسىىىىىتخدام .1
 .الخطرة الكيميائية التفاعالت

 العىىىىىىاملين جميىىىىىىا تىىىىىىدريب علىىىىىىى الحىىىىىىرص .2
 المىىواد مىىا التعامىىل علىىى العلميىىة بىىالمختبرات

 .لالختناقات المسببة
 انابيىىىىب أى مىىىىن والمىىىىنظم السىىىىريا الىىىىتخلص .3

 بشىكل بصىيانتها اإللتىزام مىا مسىتهلكة غازات
 .دورى

  ●    ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد دمؤك
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 .الغاز إنبعاث مصدر عن فورا اإلبتعاد .1
 للسىالمة العامىة اإلدارة الىى عاجال بالغا يرفا .2

 .الجامعى واألمن
 بىىارز مكىىان فىىي إنىىذار جهىىاز يتواجىىد ان يجىىب .3

 .الحريق في كما مباشرة إطالقة يجب
 ب رسىىال بالجامعىىة والسىىالمة األمىىن إدارة تقىىوم .4

 .الخطر مكان الى مباشرة السالمة فريق

 

 بتعد على الفور من مصدر انبعاث الغاز.ا .1

علىىى المسىىعف إغىىالق مصىىدر انبعىىاث الغىىاز إن أمكىىنف مىىا مراعىىات التحىىرك بطريقىىة الزحىىف  .2

 طلق.وكسر الزجاج للنوافز لدخول الهواء ال

 يؤمن فريق السالمة تيار هواء طلق للمصاب إذا كان السبب نقص األكسجين. .3

يقوم المسعف ب زالة المالبىس الزائىدةف وفىك األزرار حىول العنىق والصىدر إلتاحىة مجىال أكبىر  .4

 لالستنشاق.

 إذا شعر المصاب بضيق شديد للتنفس يجب وضعة على أسطوانة أكسجين. .5

المصاب على ظهر  ويتابا عملية التنفس ويحدد هىل هىي  في حالة فقدان الوعى يضا المسعف .6

 طبيعية أو متقطعة أم متوقفة.

 في حالة توقف التنفس يبدأ المسعف في عمل التنفس الصناعي على الفور. .7

ينقل المسعف المصاب بأسرع وقت الى المستشفى أو العيادة مصحوبا ببطاقة السالمة الخاصة  .8
قىىل يجىىب علىىى المسىىعف أن يتعىىرف علىىى الغىىاز الىىذى تىىم بالمىىادة التىىي تعىىرض لهىىاف أو علىىى األ

 استنشاقه ويبلغ الطبيب المعالج.
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 R2 وإنتشارها الحيوية والنفايات األوبئة من العدوى -3

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 بطريقىىىة البيولوجيىىىة النفايىىىات مىىىن الىىىتخلص عىىىدم
 بخطىىورة والعلمىىى الكىىافى اإللمىىام وعىىدم صىىحيحة

 .الجراثيم هذ  مثل انتشار

 والناعىىىىىىة الصىىىىىىيدلية الميكروبيولوجيىىىىىىا مختبىىىىىىرات
 جميىىىىىىا - العلمىىىىىىىف والبحىىىىىىث للدراسىىىىىىة والفارمىىىىىىا
 بالكليىات الطبيىة العينىات مىا تتعامىل التي المختبرات

 معامىىل وخاصىىة والمختبىىرات والمستشىىفيات الصىىحية
 فبمختلىىىى للعىىىىدوى كبيىىىىر مصىىىىدر الميكروبيولىىىىوجى

  بىىىىالمختبر العىىىىاملين تصىىىىيب قىىىىد التىىىىي الميكروبىىىىات
 مىىا السىىليم التعامىىل عىىدم حالىىة فىىي ذلىىك الطىىالبف أو

 بطىرق النفايىات مىن الىتخلص أو لهىم القادمىه العينات
 .سليمة غير

 غير متاح

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 غير متاح والمنشأت المعامل أمن

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه مالية حدوث الخطر تحت الظروف الحاليةاحت سياسة درء الخطر

الىىىىتخلص بالطريقىىىىة الصىىىىحيحة مىىىىن األشىىىىياء  .1
الضىىارة والنفايىىات البيولوجيىىة وعىىدم تراكمهىىا 
وذلىىىىك مىىىىن خىىىىالل التعاقىىىىد مىىىىا شىىىىركات أو 

 مؤسسات متخصصة في هذا المجال.
التوعيىىة الصىىحية بأخطىىار الوبائيىىات والتىىذكير  .2

 ات بصورة منتظمة.بأخذ التطعيم
فرض التطعيمات السنوية على جميا العىاملين  .3

 في المجاالت الطبية.

    ●  ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 وفريق المعامل امن عن المسؤول وإبالع البيولوجية النفايات عن الناتجة عدوىال حاالت رصد .1 اإلتصال بمشرف األمن والسالمة المسؤول

 .العدوى مكافحة

 مىا دقيقىة 15 لمىدة بالمىاء الجفىون وكذلك الداخل من العين غسيل يجب  العين عدوى حالة في .2

 الطبىىي بالمسىىئول الفىىوري واإلتصىىال. األجىىزاء لجميىىا المىىاء دخىىول لضىىمان بىىالقوة العىىين فىىتج

 .الفور على العيون طبيب الى المصاب وإحالة

 الطبيىب الىى المريض وإحالة الواقا تسجيل يجب  والتنفسي الهضمي الجهاز إصابات حالة في .3

 .الفور على المتخصص

 والصىابون بالمىاء الجلىد غسىل -الجاري بالماء المصاب الجلد تعريض  الجلد إصابات حالة في .4
 ملوثىة مالبىس أي إزالىة يجب. نظيفة ورقية طةبفو تجفيفها ثم ومن% 70 الكحول استخدام ما

 علىىى المىىريض ويعىىرض دقيقىىة 15 لمىىدة والتطهيىىر الغسىىيل فىىي اإلسىىتمرار مىىا –. الفىىور علىىى
 .الفور على المتخصص الطبيب
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 المزمنة واألمراض العامة الصحة مخاطر -4

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 تأثير على الصحة العامة للعاملين من خالل:ال
حىدوث جىروح للعىاملين سىواء بصىورة  الحوادث: .1

مباشىىرة أو بسىىبب اإلحتكىىاك بكسىىور زجاجيىىة أو 
مواد حىادة لىم يىتم إزالتهىا او مىن عبىوات زجاجيىة 

حىىىدوث جىىىروح ناتجىىىه إمىىىا مىىىن  –قابلىىىة للكسىىىر 
تفىاعالت كيميائيىة مخبريىىة أو مىن إسىتخدام اللهىىب 

 أثناء عمل التجارب المعملية.في المعامل 
اإلصابة من التعرض لمخاطر  األمراض المهنية: .2

 ببيئة العمل بأمراض تعرف باألمراض المهنية.

 غير متاح 

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 واألمىىىىن للسىىىىالمة العامىىىىة بىىىىاإلدارة السىىىىالمة فريىىىىق
 طبيىىىىبة  المتخصصىىىىين مىىىن مكىىىىون وهىىىىو الجىىىامعى

  المهنيىة السىالمة أخصائى – ممرضة – عام سممار
 الحىرم داخل دائم بشكل أسعاف سيارة توجد أن يفضل

 تتطلىب التى الطوارت حاالت في إلستخدامها الجامعى
 .عاجل بشكل المستشفى الى الحالة نقل

 غير متاح

 دوثهمستوى تأثير الخطر حال ح احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

إسىىىتخدام قفىىىازات ومالبىىىس مالئمىىىة للتعامىىىل مىىىا  .1
 األوانى الزجاجية.

 نقل المواد بصورة آمنة وعدم ملئها للنهاية. .2
توافر مستلزمات السالمة األولية من معقم جىروح  .3

وقطىىن وشىىائ ومسىىحات طبيىىة فىىي جميىىا أمىىاكن 
 تواجد العبوات الزجاجية.

إسىىىتحداث آليىىىة لفحىىىص الطعىىىام قبىىىل التقىىىديم مىىىا  .4
ام بنظافىىىىىة األشىىىىىخاص والمكىىىىىان المعىىىىىد اإلهتمىىىىى

 لتحضير وتقديم الطعام.
وجىىود معىىدات تعقىىيم بصىىورة مباشىىرة والتأكىىد مىىن  .5

 قتل كل الجراثيم والميكروبات المسببة لألمراض.

  ●     ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 ة آثار الخطرإجراءات إزال اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 واألمىىىن للسىىىالمة العامىىىة بىىىاألدارة اإلتصىىىال يىىىتم .1
 الجامعى.

 للسىىالمة العامىىة اإلدارة فريىىق مىىن الحالىىة معاينىىة .2
 مىا التعامىل ثىم الحىدث موقىا في الجامعى واألمن

 .  إحتياجها حسب حالة كل
 المستشىفى مقر الى سريعا الحالة تنقل الحاجة عند .3

 الجامعى.

 أوال: الحوادث: 

 ت األولية في حالة الجروح:اإلسعافا

 نظف الجرح ومحيطة فورا بالماء والصابون. .1

 التضا فمك على منطقة الجرح وال تتنفس مباشرة قرب الجرح منعا للتلوث بالجراثيم. .2

 ال تلمس الجرح بيدك أو بالمنشفة أو اى مواد صلبة وال تضا اى مادة غير معقمة على الجرح. .3

 يتوقف النزيف. إضغط على الجرح بشائ معقم الى ان .4

 إذا إستمر النزيف فاربط فوق مكان الجرح ولكن ليس على المفصل. .5

 إتصل بفريق السالمة باإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعى. .6

 اإلسعافت األولية في حالة الحروق:

 إخلا الساعة أو الحذاء ةاو ايه إكسسوارات أخرى  عن منطقة الحرق قبل انتفاخ الجلد. .1

المحروقىىة بوضىىعها تحىىت مىىاء جىىارى بىىارد أو اسىىتخدم كمىىادات بىىاردة لتقليىىل انتفىىاخ  بىىرد المنطقىىة .2

 الجلد.

لتجنب استخدام الثلج على الحرق مباشرة ألن ذلك قد يؤدى الى حدوث لسىعة ثلىج ممىا يعمىل علىى  .3

 زيادة الضرر بالجلد.

بهىا وبىر أو لف المنطقة المصابة برباط نظيف ومعقم غير الصىق ولكىن ال تغطهىا أبىدا بىأى خامىة  .4

 خيوط مفكوكة.

 إتصل بفريق السالمة باإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعى. .5

 ثانيا: األمراض المهنية:

 يتولى فريق السالمة التعامل المباشر ما الحاالت الحرجة ونقلها مباشرة الى المستشفى. .1

لعاملين المعرضىين يتابا طبيبم ممرضة فريق السالمة بالتأكد من عمل الفحوص الدورية لجميا ا .2

 للمخاط داخل بيئة العمل وذلك لتفادى حدوث مضاعفات مفاجئة أو وجود أمراض غير مسجلة.
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 خطة إدارة املخاطر

 

 R2 الغذائي التسمم -5

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

يعىىىرف التسىىىمم الغىىىذائى بأنىىىه حالىىىة مرضىىىية  .1
مفاجئىىىة تظهىىىر أعراضىىىها خىىىالل فتىىىرة زمنيىىىة 

رة علىىىى شىىىخص أو عىىىدة أشىىىخاص بعىىىد قصىىىي
 تناولهم وجبة غذاء غير سليمة صحيا.

يعىىىرف التسىىىمم الغىىىذائى أيضىىىا علىىىى انىىىه اى  .2
إضىىىطرابات تحىىىدث بعىىىد تنىىىاول الغىىىذاء ولىىىذا 
يعىىرف بأنىىه المىىرض أو اإلجهىىاد الناشىى  عىىن 

 وجود مادة سامة في الغذاء بعد تناولة.

 األشخاص فيها يتعرض أن يمكن التى األماكن هى
 – المطابخ – المطاعم  مثل الغذائى لتسمما الى

  السريعة الوجبات محالت – المقاصف
 .والجامعة بالكليات

 غير متاح

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 غير متاح إدارة المخاطر بالجامعة

 ال حدوثهمستوى تأثير الخطر ح احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

مراقبة المطىاعم والمطىابخ والمقاصىف وأيضىا  .1
محىىالت الوجبىىات السىىريعة بالجامعىىة والعمىىل 

 على رفا مستوى توافر الشروط الصحية.
وضىىىا الشىىىروط الصىىىحية الصىىىارمة لمنشىىىآت  .2

 الخدمات الغذائية.
اإلسعاف األولى للمصاب ونقله الى المستشفى  .3

 ما توفر وسيلة نقل إلسعاف السريا.
مراقبىىىة ذاتيىىىة جيىىىد للمنشىىىآت  وضىىىا أسىىىلوب .4

 الغذائية.

    ●  ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 لتبليغ المباشر.ا .1
 .مماإلنتقال فور التبليغ الى مكان حدوث التس .2
واد الغذائيىىىة التوقىىىف الفىىىوري عىىىن تنىىىاول المىىى .3

والتأكىىىد مىىىن صىىىالحيتها لالسىىىتهالك ا:دمىىىي  
بأخىىذ عينىىات مىىن متبقيىىات الطعىىام فىىي أكيىىاس 

 معقمة وإرسالها للمختبر في حافظة ثلج.
نقل المىريض او المرضىى الىى قسىم الطىوارت  .4

بالمستشفى لعمل اإلسعافات األولية مثىل غسىل 
المعىىىدة وإعطىىىاء السىىىوائل وبعىىىض المضىىىادات 

 لى الميكروب.الحيوية للقضاء ع
إحالىىىة العىىىاملين فىىىي إعىىىداد الطعىىىام للفحىىىص  .5

 والتحاليل الطبية.
عمل إستقصاء عن األسباب التى أدت لحىدوث  .6

التسىىمم ويشىىم نوعيىىة الطعىىام ومصىىدرة  وأخىىذ 
كامىىل المعلومىىات والبيانىىات عىىن عىىدد األفىىراد 

 الذين تناولو  وعدد المصابين وأعمارهم.
 إبىىىىىالع الجهىىىىىات ذات العالقىىىىىة بجميىىىىىا هىىىىىذ  .7

المعلومىات للتحقيىق فىي حادثىة التسىمم الغىذائى 
وتحديىىد السىىبب والمسىىبب وحصىىر المسىىىئولية 

 لتقرير توقيا العقوبة المناسبة.

أخذ عينات بصفة دوريىة مىن المىواد الغذائيىة للفحىص والتحليىل المخبىرى ذلىك مىن جميىا المطىاعم  .1
 والمطابخ والمقاصف ومحالت الوجبات السريعة بالجامعة.

ميىىا  الشىىرب ب سىىتمرار وإجىىراء عمليىىات التعقىىيم الالزمىىة وأخىىذ عينىىات للتحليىىل  متابعىىة مصىىادر .2
 المخبرى.

 مكافحة الحشرات والقوارض وإبادة الزباب بصفة مستمرة. .3
 المتابعة المستمرة لتنفيذ المالحظات التى تدون في سجالت التفتيئ والمراقبين. .4
 بابها حتى نتمكن من تالفيها مستقبال.دراسة حاالت التسمم الغذائى التى حدثت سابقا ومعرفة أس .5

التنسيق ما فروع وزارة الصحة عند حدوث حاالت تسىمم غىذائى والتحىرى عىن أسىبابها والمىؤول  .6
 .عنها وإبالع اإلدارة العامة لصحة البيئة بالوزارة لمحاسبة المقصر
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 المضاعفات العالجية -6

 وسيلة االتصالالشخص المسؤول و بيانات الموقع العام وصف الخطر

 لهىىا يتعىىرض التىىى المضىىاعفات عىىن عبىىارة وهىىى
 العنايىىة تلقيىىه أثنىىاء متوقىىا غيىىر لضىىرر المىىريض
 قبىل مىن تقصىير أو إهمىال سببه يكن ولم والعالجف
 ولكىن العلميىة معرفتىه في نقص أو المعالج الطبيب

 تحىدث وقىد والعىالجف للمىرض جانبيىة نتيجىه تعتبر
 مجموعىة المريض ىلتعاط بعدها أو المعالجة أثناء
 جراحيىىىىة تىىىىداخالت عىىىىدة بسىىىىبب أو األدويىىىىة مىىىىن

 المىىىىريض تعىىىىرض إحتمىىىىاالت الىىىىى والقسىىىىطرات
 .المكتسبة للعدوى

  الجامعى بالمستشفى الطبية األقسام جميا
 بالكليات الطبية والعيادات

 غير متاح

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 غير متاح المتابعة لجنة

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سة درء الخطرسيا

التشىىىخيص الطبىىىى الصىىىحيج وذلىىىك ب سىىىتخدام  .1
 أحدث التقنية الطبية.

إتباع السياسات واإلجراءات المعتمدة مىن قبىل  .2
 المستشفى في جميا الممارسات الطبية.

التثقيىىىىىف الصىىىىىحى للمرضىىىىىى وذلىىىىىك باتبىىىىىاع  .3
 الطبية. التعليمات

   ●   ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

إتبىىاع اإلجىىراءات الطبيىىة المطلوبىىة للتقليىىل مىىن  .1
زيادة الضىرر حسىب المعىايير الدوليىة والطىب 

 المبنى على البراهين.
مريض من ذوى اإلختصاص وتوثيىق معاينة ال .2

 الخطة السريرية.
 تعبئة نموزج تبليغ عن المضاعفات. .3

 مراجعة نوعية الرعاية التى قدمت للمريض وجودتها. .1
 دراسة المضاعفات الناتجة من التدخالت الطبية أو الدوائية المتوقا حدوثها. .2

 ت بالمستشفى.إصدار تقرير شامل عن المضاعفات وأسبابها وإرسالها للجنة المضاعفا .3
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 المكتسبة بالعدوى مايسمى أو المستشفيات عدوى -7

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

وهىىىىى عىىىىدوى تصىىىىيا المىىىىريض أثنىىىىاء تواجىىىىد  
 بالمستشفى ويمكن أن تكون ناتجة عن:

 كثرة إستعماله للمضادات الحيوية. .1
صىىىىابين بأحىىىىد إحتكاكىىىىه بمرضىىىىى آخىىىىريين م .2

 األمراض المعدية.
ضعف مناعته نتيجة للقلىق النىاجم عىن مرضىه  .3

 األساسى.

 غير متاح الجامعى بالمستشفى الطبية األقسام جميا

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 غير متاح العدوى مكافحة لجنة

 ستوى تأثير الخطر حال حدوثهم احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

التعىىرف علىىى المرضىىى المصىىابين بىىأمراض  .1
 معدية وعزلهم.

إتخىىاذ العىىاملون علىىى رعايىىة هىىؤالء المرضىىى  .2
أسىىىاليب الوقايىىىة الشخصىىىية عنىىىد تعىىىاملهم مىىىا 

 –لىبس القفىازات  –المرضى ةتتطهيىر اليىدين 
 إستعمال الكمامة ...... الخ 

 التنظيىىىىف الجيىىىىد للمعىىىىدات واألدوات الطبيىىىىة .3
 وتعقيمها بعد اإلستخدام.

إسىىىتعمال السىىىرنجات واإلبىىىر ذات اإلسىىىتخدام  .4
 الواحد.

التقليىىىىل مىىىىن الفتىىىىرة التىىىىى يمكثهىىىىا المىىىىريض  .5
 بالمستشفى.

    ● ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

وذلىىك إلحبىىاط عمليىىة إنتشىىار  العىىزل الصىىحى .1
 العدوى.

التأكىىىد مىىىن وجىىىود قواعىىىد خاصىىىة إلسىىىتخدام  .2
 المضادات الحيوية.

متابعىىىىة حالىىىىة المىىىىريض مىىىىن خىىىىالل النتىىىىائج  .3
 السريرية.

 مكافحة العدوى في المنشآت الصحية ب تباع اإلرشادات المعلنة لمكافحة العدوى. .1

منة المالبىىس الخاصىىة أو المعىىدات التىىي يرتىىديها يجىىب إرتىىداء تجهيىىزات الحمايىىة الشخصىىية   متضىى .2

 العامل للحماية من المخاطر.

 نظافة األيدى  إجراء الزامى في معظم منشآت الرعاية الصحيةف التنظيفف التطهير والتعقيم. .3
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 تقرحات السرير -8

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

د بسىىبب إفىىرازات الجسىىم ةعىىرقف رطوبىىة الجلىى .1
 .بول.... 

 البقاء بالسرير مدة طويلة ةعدم الحركة . .2
 سوء التغذية. .3

 فترات يرقدون الذين المرضى  المرضى جناح
 – اإلغماء حاالت في كما -السرير على طويلة

  الفقرى والعمود الرأس إصابات
 .المتحركة الكراسى ومستخدموا

 غير متاح

 خص المسؤول ووسيلة االتصالالش مكان حدوث الخطر

 غير متاح كلية التمريض

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 اإلبقاء على الجسم جافا ونظيفا. .1
 تغيير مفارئ السرير يوميا وعند الحاجة. .2
تغييىىىر وضىىىعية المىىىريض كىىىل سىىىاعتين علىىىى  .3

 األكثر.
 يد .التغذية الج .4

 ●      ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 تخفيف الضغط الذى سبب قرحة الفرائ. .1
 تنظيف قرحة الفرائ بشكل مكثف. .2
االهتمىىىام بتحسىىىين تغذيىىىة الشىىىخص المصىىىاب  .3

 .بقروح الفرائ
 لجة قرحة الفرائ.تكثيف معا .4

 تجنب الشخص الضغط الطويل على مناطق الجسم المعرضة لإلصابة. .1
 معالجة قرح الفرائ والمحافظة على الجسم نظيفا. .2
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 خطة إدارة املخاطر

 

 R2 سقوط المريض -9

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 وهى ترجع الى:
أسىىباب متعلقىىة بحالىىة المىىريض الصىىحية مثىىل  .1

إنخفاض ضىغط الىدم  –ضعف البصر  -رالدوا
  ..... الخ

أسباب متعلقة بالبيئىة المحيطىة بىالمريض أثنىاء  .2
إقامته بالمستشىفى مثىل وضىا سىرير المىريض 

إبقىىىاء جوانىىىب السىىىرير  –فىىىي مسىىىتوى عىىىال 
عدم وجود  –اإلضاءة الغير كافية  –منخفضة 

 مقابض يدوية بالممرات ودورات المياة.

 العيادات – جامعىال بالمستشفى المرضى جناح
 التطبيقية الطبية العلوم بكلية العيادات- الطب بكلية

 .الممرات – األسنان طب بكلية العيادات
 غير متاح

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 غير متاح هيئة التمريض

 طر حال حدوثهمستوى تأثير الخ احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 اإلبقاء على جوانب السرير مرتفعة. .1
مسىىىىاعدة المىىىىريض عنىىىىد النىىىىزول مىىىىن علىىىىى  .2

 السرير.
 أستعمال الكراسى المتحركة وفرامل السرير. .3
 إبقاء جرس المساعدة في متناول يد المريض. .4
إرشاد المريض الى إستخدام المقىابض اليدويىة  .5

 الموجودة بالطرقات ودورات الميا .
س اللزمىىة إلكتشىىاف المرضىىى إسىىتخدام المقىىايي .6

 .المعرضة للخطر

   ●     ●  

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 رفا المريض بطريقة آمنة وسليمة. .1
 .معاينة المريض وعمل األشعة الالزمة .2
 لحالة وأسبابها.توثيق السقوط بتسجيل ا .3
 اإلبالع  عن حالة السقوط. .4

القيام باإلسىتعدادات الفعالىة لمنىا سىقوط المرضىى وإختيىار المعىدات لصىحيحة وإسىتخدام األسىاليب  .1

 المناسبة.

 وضا الصق خطر السقوط. .2

 إستخدام نموزج مورس. .3
 ية.مراقبة المريض ومراجعة األدوية التي يستخدمها لمعرفة مدى تأثيرها على الصحة الذهن .4
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 الصناعى التنفس لجهاز المصاحا الرئوي اإللتهاا -10

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 مىن األقل على ساعة 48 بعد يحدث رئوى التهاب
 الصىىىناعى التىىىنفس جهىىىاز علىىىى المىىىريض وضىىىا

 الحنجرية األنبوبة أو الرئوى األنبوب بواسطة

 غير متاح الجامعى بالمستشفى المركزة لعنايةا أقسام

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 غير متاح المركزة العناية في المعالج الفريق

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

رفا سىرير المىريض مىن جهىة الىرأس بزاويىة  .1
درجىىىة إذا لىىىم تكىىىن هنىىىاك  45 -30قىىىدارها م

 موانا طبية.

إتبىىىىاع السياسىىىىات واإلجىىىىراءات فىىىىي مكافحىىىىة  .2
العدوى التىى تتضىمن  الغسىيل الصىحى لليىدين 

إتخىىىاز  –قبىىىل وبعىىىد التعامىىىل مىىىا المىىىريض 
 .أساليب الوقاية الشخصية .... الخ

إعطىىىاء المىىىريض أدويىىىة مىىىن حىىىدوث قرحىىىة  .3
 المعدة.

مىىىن حىىىدوث إعطىىىاء المىىىريض أدويىىىة وقائيىىىة  .4
 الخثرة الدموية.

التقييم اليومى لمستوى وعى المريض وذلك  .5
 ب يقاف المخدر عنه تمهيدا لرفا الجهاز عنه.

    ●  ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

الحاالت تكىون هىي حيث أن العدوى في أغلب  .1
السىىىبب فىىى ن تقيىىىيم األمىىىاكن التىىىي بهىىىا عىىىدوى 
وإعطىىىاء المضىىىادات الحيويىىىة المناسىىىبة يكىىىون 

 شيئا أساسيا وجوهريا بالعالج.
يكون في بعض الحاالت من الضىرورى إزالىة  .2

الخىىىط الوريىىىدى أو سىىىحب تجمعىىىات السىىىوائل 
الملوثة او عمل إنضار جراحى بنزع األنسىجة 

ة واإلستئصىىال الجزئىىى الميتىىة والتالفىىة والملوثىى
 .للجزء الملوث

عمل اإلجراءات الوقائية لمنا جلطات األوردة  .3
 العميقة وقرحة الضغوط بالمعدة.

 .الالزمة والمحاليل الصناعى بالتنفس المريض دعم ما للمتالزمة التحتى السبب عالج
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 R2 األخطاء الدوائية -11

 ؤول ووسيلة االتصالالشخص المس بيانات الموقع العام وصف الخطر

 .األخطاء في صرف األدوية .1
 .األخطاء في إعداد األدوية .2
 .األخطاء في كتابة الوصفات الطبية .3
 .األخطاء في إعطاء األدوية .4

 غير متاح الخارجية العيادات – الصيدلية – المرضى أقسام

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 غير متاح المعالج الفريق

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

وضىىىىىا برنىىىىىامج توعىىىىىوى مكثىىىىىف لألطبىىىىىاء  .1
والتمريض عن ماهية األخطاء الطبيىة وطىرق 

 تفاديها.
وضىىىا سياسىىىات وإجىىىراءات خاصىىىة لسىىىالمة  .2

 الدواء.
مراقبىىىة الوصىىىفات العالجيىىىة وإعىىىداد األدويىىىة  .3

 وصرفها.
ت وملصىقات تثقيفيىة للمرضىى عىن عمل نشرا .4

 .سالمة األدوية

    ●  ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 .إيقاف الدواء .1
 معاينة المريض وعمل التحاليل الالزمة. .2
 توثيق الخطأ بالتسجيل. .3
 بالع عن الخطأ وأسبابه.اإل .4

 نشاء ومراجعة سياسات وعمليات إستعمال الدواء.إ .1
 مراجعة وتحليل تقارير األخطاء الدوائية. ووضا التوصيات لغرض التحسين. .2
 تقييم الوضا الحالي للمؤسسة وذلك بمراجعة وتجميا المعلومات من المصادر التالية  .3

 تقارير األخطاء الدوائية. 
 المؤدى لوقوع الحادث. تحليل السبب الجذرى 
 .إستضاحات وتداخالت الصيادلة والممرضين في األوامر الدوائية 
 .تقييم عملية إستخدام العالج 
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 R2 األخطاء الطبية -12

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

  وهىىى عبىىارة عىىن األخطىىاء التىىى ترتكىىب فىىي
جىىة عىىن إنعىىدام الخبىىرة أو المجىىال الطبىىى والنات

الكفىىاءة مىىن قبىىل الطبيىىب الممىىارس أو الفئىىات 
المساعدة. وأيضا الناتجة عن ممارسات جديدة 
وتجريبيىىة فىىي العىىالج أو نتيجىىة لحالىىة طارئىىة 
تتطلىىب السىىرعة علىىى حسىىاب الدقىىة. أو تكىىون 
نتيجة لطبيعة العالج المعقد. فتتضمن األخطاء 

 –يض مىر –الطبية منظومة معقدة من طبيىب 
دواء  –عىالج جراعىة  –تشخيص  –تمريض 

 مستشفى .... الخ. –إختالط  –متابعة  –

  فيكون الخطأ الطبى نوع من عدم العلىم الكىافى
باإلجراء العالجىى سىواء كىان عالجيىا أم طبيىا 
أو إهمىىىال أثنىىىاء العىىىالج الجراحىىىى أو الطبىىىى 
واإلهمىىال أيضىىا فىىي المتابعىىة. وهىىذا مايصىىنف 

 ض.بخطأ واضج بحق المري

 العمليات غرف – التنويم أجنحة – العيادات
 الوالدة غرف – الطوارت

 األشعة - الصيدلية المختبرات 
 غير متاح

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 غير متاح   الطبى المدير

 وثهمستوى تأثير الخطر حال حد احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

التىىىيقن بىىىأن الخطىىىأ الطبىىىى لىىىيس مسىىىؤلية فىىىرد  .1
ولكن هو مسؤلية مشىتركة وأن الخطىأ اليصىل 

 الى المريض اال بالمرور على عدة مخطئين.
التعامل ما الخطأ الطبىى بموضىوعية والبحىث  .2

 عن األسباب والحلول.
إنشاء برنامج مستمر لتقلىيص األخطىاء الطبيىة  .3

   ●   ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 والتوعية المستمرة بهذا النطاق.
العىىىاملين والمىىىراجعين لإلبىىىالع عىىىن  تشىىىجيا .4

األخطاء الطبية من أولى الخطوات التىى يجىب 
تعزيزهىىىا وذلىىىك بوضىىىا طريقىىىة تسىىىاعد علىىىى 
اإلبىىالع عىىن مثىىل هىىذ  الحىىوادث والنظىىر اليهىىا 

 بايجابية لحلها.

 إجراءات إزالة آثار الخطر دوث الخطراإلجراءات الفورية حال ح

إتبىىاع اإلجىىراءات الطبيىىة المطلوبىىة للتقليىىل مىىن  .1
زيادة الضىرر حسىب المعىايير الدوليىة والطىب 

 المبنى على البراهين.
معاينىىىىة المىىىىريض مىىىىن المختصىىىىيين وتوثيىىىىق  .2

 الخطة السريرية.
إطالع المريض أو زويىه علىى الحىدث وخطىة  .3

 الرعاية الجديدة.
 .ليغ عن الحدثم المضاعفاتتعبئة نموزج تب .4

دراسىىة الخطىىأ والتفريىىق بينىىه وبىىين المضىىاعفات الناتجىىة مىىن التىىدخالت الطبيىىة أو الدوائيىىة المتوقىىا  .1

 حدوثها.

تحديىىد المسىىئولية وإعىىادة النظىىر فىىي امتيىىازات األطبىىاء والتمىىريض إذا كىىان الخطىىأ نىىاتج عىىن عىىدم  .2

 الكفاءة.
 تطبيقها. إعادة النظر في السياسات المعنية والحرص على .3
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 R2 المخاطر الطبية اإلشعاعية -13

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

المخىىىاطر الناتجىىىة عىىىن التىىىداول للنفايىىىات المشىىىعة. 
فالتىىداول ا:مىىن للنفايىىات المشىىعة هىىو منىىا ضىىرر 
اإلشىىعاع عىىن اإلنسىىان والبيئىىة بىىالتحكم فىىي إنتشىىار 

 المواد المشعة. 
فالضرر على اإلنسىان يمكىن أن ينىتج مىن التشىعيا 
بالمصىىادر الخارجيىىة أو مىىن تنىىاول المىىواد المشىىعة 

او من خالل الجلد فمرورها  –اإلستنشاق  –بالبلا 
مىىىن خىىىالل القنىىىاة الهضىىىمية والتنفسىىىية يىىىؤدى الىىىى 
إنىىىىدماجها الجزئىىىىى فىىىىي داخىىىىل الجسىىىىم ممايسىىىىبب 

 الضرر.

 الصحية تبالكليا المشعة النظائر – األشعة قسم
 الجامعى والمستشفى

 غير متاح

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 غير متاح األشعة وأقسام بالمستشفى األمن لجنة

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 التعرف على أنواع المخلفىات الناتجىة وتعيينهىا .1
 –وتحديد أنواعها بدقة مثل المخلفات المعدنيىة 

 المشعة وغيرها. –الكيماوية  –الصيدالنية 
التحكم في كمية المخلفات ومما تتكون وأمىاكن  .2

إنتاجهىىىا ومعرفىىىة كميىىىة مىىىاينتج يوميىىىا ويمكىىىن 
التحكم فيها ب سىتبدال مىواد التعقىيم أو التنظيىف 
شىىىديدة السىىىمية مىىىا أخىىىرى أقىىىل سىىىمية وأكثىىىر 

 فاعلية.
حديىىىد المهىىىام والمسىىىئوليات لطىىىاقم التمىىىريض ت .3

والعىىىىاملين والعىىىىامالت بجمىىىىا ونىىىىق النفايىىىىات 
والىىتخلص منهىىا وتحديىىد المسىىئول عىىن متابعىىة 

    ● ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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كل اإلجراءات وينصج بتعيىين موظىف مهمتىه 
المراقبىىىة ولديىىىه الصىىىالحيات الكاقيىىىة لمتابعىىىة 
العمالة وله الحق في إستشارة األخصائيين فىي 

واألحيىاء الدقيقىة  تخصصات األشعة والصيدلة
 وغيرها.

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

يجىىىب إخىىىالء المنطقىىىة الملوثىىىة مىىىن األفىىىرادف  .1
 وتعقيمها بأسرع وقت.

قىيم التقليل من عدد األفراد المكلفين بنظافة وتع .2
المنطقة الملوثىة بأقىل عىدد ممكىن وذلىك لتقليىل 

 عدد المتعرضين لتلك المواد.
الحىىد مىىن التلىىوث البيئىىى الىىذى قىىد ينىىتج بسىىبب  .3

إستخدام مواد التعقىيم بالقىدر المسىموح بىه عنىد 
 تنظيف المنطقة.

ولذلك يجب أن يكون متىوافر المىواد واألدوات  .4
المستخدمة في التنظيف والتعقىيم بأسىرع وقىت 

ف بحيىىىث أن تكىىىون موضىىىوعة بأمىىىاكن ممكىىىن
 سهلة الوصول اليها.

 تعيين مراقب للخطر اإلشعاعى  لمعرفة أنواع المخلفات اإلشعاعية وتعينها. .1
خفض معد تولد هذ  النفايات كما ونوعاف وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمةف وإتباع التكنولوجيىا  .2

 أقل ضررا على البيئة والصحة.النظيفةف وإختيار بدائل للمنتج أو المواد األولية 
 تدريب الطاقم الطبى المسؤول عن تنظيف والتخلص من المخلفات الطبية وغير الطبية. .3
حفىىظ سىىجالت للمخلفىىات الطبيىىة وبىىاألخص المىىواد السىىامة الخطىىرةف يىىتم الرجىىوع اليهىىا عنىىد وضىىا  .4

 إستراتيجية عامة للتخلص من النفايات السامة والطبية.
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 R2 فات الطبية الخطر مخاطر المخل -14

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

يصىىف الخطىىر النىىاتج عىىن كىىل المىىواد المسىىتخدمة 
للتشىىىخيص أو للعنايىىىة بالمرضىىىى داخىىىل المرفىىىق 
الصحى أو خارجىة وفىى حالىة تلوثهىا بىدم وسىوائل 
جسىىم المىىريض بطريقىىة مباشىىرة أو غيىىر مباشىىرة. 

المريض مصاب بمىرض معىدى أو وفى حالة كان 
غير مصاب ويراد التخلص منها وترمى كالنفايات 
تعتبىىىر ضىىىمن المخلفىىىات الطبيىىىة الخطىىىرةف ويجىىىب 
التخلص منها بالطرق السليمة عن طريق المحارق 
واألفىىىىىران والتعقىىىىىيم وغيرهىىىىىاف كىىىىىل األشىىىىىخاص 
المحيطىىىىين بالنفايىىىىات الطبيىىىىة معرضىىىىين لخطىىىىر 

النفايىات بىالمرفق اإلصابة بما في ذلك المنتج لتلىك 
الصحى أو األشخاص فىي الخىارج المسىئولين عىن 

 نقل تلك النفايات والتخلص منها.

 – العمليات غرف – التنويم أجنحة – لعيادات
 الصيدلية المختبرات – الوالدة غرف – الطوارت

 .الدم بنك
 غير متاح

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 غير متاح الطبية والنفايات العدوى من الوقاية لجنة

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

تطبيق نظام التصىنيف للمخلفىات الطبيىة وغيىر  .1
 الطبية.

إسىىتخدام األكيىىاس المخصصىىة لكىىل نىىوع مىىن  .2
 النفايات.

إلزام العامالت بوضا أكياس بالوزن المناسىب  .3
 الت القمامة داخل األقسام.في س

يجىىب عىىدم نقىىل أكيىىاس المخلفىىات باليىىد عبىىر  .4
الممىىرات حتىىى التتمىىزق وتنقىىل عىىادة بعربىىات 

   ●   ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 صغيرة الى مكان التجميا المؤقت.
ضىىىىىىرورة إسىىىىىىتعمال حاويىىىىىىات أو حافظىىىىىىات  .5

صغيرة مىن البالسىتيك عليهىا إشىارة المخلفىات 
البيولوجيىىة الخطىىرة لجمىىا بقايىىا اإلبىىر والحقىىن 

ها مباشىىىرة وعىىىدم رميهىىىا نهائيىىىا بعىىىد إسىىىتخدام
بأكياس القمامة ويتم الىتخلص منهىاف ويجىب أن 

 التعبأ تلك الحافظات بأكثر من ثالثة أرباعها.

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

نطقىىىة مىىىن األفىىىراد وتعقيمهىىىا يجىىىب إخىىىالء الم .1
 بأسرع وقت.

 تعقيم المنطقة الملوثة. .2
ويجىىب تىىوفر األدوات والمىىواد المسىىتخدمة فىىي  .3

التنظيىىف والتعقىىيم بأسىىرع وقىىت ممكىىن ويجىىب 
 وضعها بأماكن يسهل الوصول اليها.

 عدم تخزين النفايات في مساحات مفتوحة. .1

 والمطعم والمطبخ.إبعاد مراكز تجميا النفايات المؤقته عن مخازن األغذيه  .2

 تثقيف العاملين بالمجال الصحى وتدريبهم بأهمية التخلص األمن من النفايات الطبية الخطرة. .3
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 المعامل العلمية والهندسية قائمة مخاطر 

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
R1 

 األماكن المرشحة لحدوث الخطر المخاطر م
 والهندسية العلمية المعامل داخل اد كيميائيةاالختناق باستنشاق مو  .11

 والهندسية العلمية المعامل داخل الحريق داخل المعامل  .11

 نجران جامعة معامل جميا فيروسات انتشار  .12

 والهندسية العلمية المعامل داخل وغيرها الكيميائية المواد انفجار  .13

 الطعام تسمم  .14
 الوجبات ومحالت والمقاصف والمطابخ المطاعم
 الجامعة في السريعة

 نجران جامعة مباني جميا إنشائي تلف  .15

 والهندسية العلمية المعامل جميا المعامل في الميا  تلوث  .16

 والمكاتب والقاعات المعامل فيها بما المباني جميا كهربائي صعق  .17

 



34              

 

 خطة إدارة املخاطر

 R2 كيميائية مواد باستنشاق الختناقا -1

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال العام بيانات الموقع وصف الخطر

التفاعالت الكيميائية التي لم تجري في اماكنهىا  .1
 المحددة.

عىىىىدم المىىىىام العىىىىاملين بالمعلومىىىىات الكيميائيىىىىة  .2
 والفيزيائية المسببة لهذ  االختناقات.

 نجران جامعة معامل
  االخ الجامعي واالمن السالمة إدارة

 0506067404 - 8533 الحارثي محمد

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال كان حدوث الخطرم

 غير متاح والهندسية العلمية المعامل داخل

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

اسىىتخدام المكىىان المناسىىب المعىىد إلجىىراء هىىذ   .1
 .التفاعالت الكيميائية الخطرة

جميىىىىىىا العىىىىىىاملين الحىىىىىىرص علىىىىىىى تىىىىىىدريب  .2
بىىالمختبرات العلميىىة علىىى التعامىىل مىىا المىىواد 

 .المسببة لالختناقات
الىىىىتخلص السىىىىريا والمىىىىنظم مىىىىن أي انابيىىىىب  .3

غازات مسىتهلكة مىا االلتىزام بصىيانتها بشىكل 
 .دوري

 ●      ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر خطراإلجراءات الفورية حال حدوث ال

االبتعاد الفوري عن مصىادر انبعىاث او تواجىد  .1
 .الغاز

على المسعف اغالق مصدر انبعاث الغىاز مىا  .2
مراعاة التحرك بطريق الزحىف وكسىر زجىاج 

 .النوافذ لدخول الهواء الطلق

 .يجب السيطرة على الغاز وأماكن تواجد  ووقف امتداد  لالماكن المجاورة .1
 تجديد هواء المعمل عن طريق فتج جميا شفاطات الهواء وفتج جميا النوافذ. .2
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 خطة إدارة املخاطر

ينقىىل المسىىعف المصىىاب فىىي أسىىرع وقىىت الىىى  .3
 المستشفى او العيادة مصىحوبا ببطاقىة السىالمة
الخىىاص بالمىىاد التىىي تعىىرف لهىىا او علىىى األقىىل 

 .يجب على المسعف
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 المعامل داخل الحريق -2

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال العامبيانات الموقع  وصف الخطر

حريىىق داخىىل المعامىىل نىىاتج مىىن تخىىزين مىىواد 
قابلىىىىىىىة لالشىىىىىىىتعال او مىىىىىىىن مىىىىىىىواد خطىىىىىىىرة 

 بالمختبرات.

 نجران جامعة معامل
 محمد االخ الجامعي واالمن السالمة إدارة

 0506067404 - 8533 الحارثي

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 والهندسية العلمية عاملالم داخل
 سعد ال محمد األخ والسالمة االمن قسم رئيس

0515204385 - 0515204387 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

اصدار قرار مىن صىاحب الصىالحيات بتجنىب  .1
التخىىزين داخىىل الكليىىات والمنشىىاءات الحيويىىة 

ونقىىل المىىواد المطلىىوب تخزينهىىا الىىى والهامىىة 
 المستودعات حسب المعايير القياسية.

تطبيق شروط السالمة للمواد سريعة االشىتعال  .2
 حسب لوائج الدفاع المدني.

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 لخطرإجراءات إزالة آثار ا اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 اخالء األشخاص المعرضين للخطر. -1
تشغيل جىرس اإلنىذار بىالحريق واالتصىال  -2

علىىىىىى إدارة االمىىىىىن والسىىىىىالمة والىىىىىدفاع 
 المدني.

اسىىتخدام طفايىىات الحريىىق اليدويىىة إذا كىىان  -3
 الموضا امنا.

 حصر االضرار والتلفيات التي سببها الحريق. -1
 إزالة المخلفات الناتجة عن الحريق. -2
 كما كان عليه قبل حدوث الحريق. إعادة تأهيل الموقا -3
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 R2 فيروسات انتشار -3

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 والهندسية العلمية المعامل في فيروسات انتشار
 نجران جامعة مباني جميا

 محمد االخ الجامعي واالمن السالمة إدارة
 0506067404 - 8533 الحارثي

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال دوث الخطرمكان ح

 نجران جامعة معامل جميا
 سعد ال محمد األخ والسالمة االمن قسم رئيس

0515204385 - 0515204387 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

الىىىىتخلص بىىىىالطرق الصىىىىحيحة مىىىىن األشىىىىياء  .1
 لنفايات البيولوجية وعدم تراكمهاالضارة وا

فرض التطعيمات الصحية على جميا العاملين  .2
 في المعامل.

التوعية الصحية بأخطار هذ  الفيروسات علىى  .3
 الصحة.

  ●     ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 طرإجراءات إزالة آثار الخ اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 االتصال الفوري بالمسؤول الطبي. .1
 ابالع الدفاع المدني وإدارة االمن والسالمة. .2

 المعالجة الفورية لحاالت اإلصابة باإلسعافات األولية. .1
 السيطرة على مصدر العدوى. .2
 توفير وسيلة اتصال وسيارات اسعافات أولية. .3
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 وغيرها الكيميائية المواد انفجار -4

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال موقع العامبيانات ال وصف الخطر

 وغيرها الكيميائية المواد انفجار
 نجران جامعة معامل

 محمد االخ الجامعي واالمن السالمة إدارة
 0506067404 - 8533 الحارثي

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 والهندسية العلمية المعامل داخل
 سعد ال محمد األخ مةوالسال االمن قسم رئيس

0515204385 - 0515204387 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

ضرورة التعرف الى صىفات المىواد الكيميائيىة  .1
 المتفجرة عند تداولها وذلك من بطاقة السالمة

التعامىىل مىىا هىىذ  المىىواد بحىىذر شىىديد وتجنىىب  .2
كىىاك والصىىدمات والشىىرارات الكهربائيىىة االحت

 او الحرارة عند التعامل معها
تخىىزين المىىواد المتفجىىرة فىىي الىىدوالب الخىىاص  .3

 بها.

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

والسىىىالمة والىىىدفاع  التصىىىال بىىى دارة االمىىىن1 .1
 المدني.

 تطبيق خطة الطوارت واالخالء. .2

 حصر االضرار والتلفيات. .1
 إزالة المخلفات الناتجة عن االنفجار. .2
 إعادة تأهيل الموقا كما كان عليه. .3
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 R2 الطعام تسمم -5

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 وتصىنيعه االكىل نظافىة عىدم عن ناتج غذائي تسمم
 كيميائيىىة ملوثىىات وجىىود او صىىحية غيىىر بطريقىىة
 .المنزلية المنظفات او الحشرية المبيدات بواسطة

 نجران جامعة
 محمد االخ الجامعي واالمن السالمة إدارة

 0506067404 - 8533 الحارثي

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 الوجبات التومح والمقاصف والمطابخ المطاعم
 الجامعة في السريعة

 سعد ال محمد األخ والسالمة االمن قسم رئيس
0515204385 - 0515204387 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

مراقبىىة المطىىاعم والمطىىابخ ومحىىالت الوجبىىات  .1
السىىىريعة والعمىىىل علىىىى رفىىىا مسىىىتوى تىىىوافر 

 الشتراطات الصحية لها.ا
 وضا االشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية. .2
 وضا أسلوب مراقبة ذاتية للمنشآت الغذائية. .3

   ●     ●  

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

ى مكىىان حىىدوث حالىىة االنتقىىال فىىور التبليىىغ الىى .1
 التسمم.

التوقىف عىن تنىىاول المىادة الغذائيىىة والتأكىد مىىن  .2
صىىىالحيتها لالسىىىتهالك االدمىىىي وخلوهىىىا مىىىن 

 التلوث والفساد.

الرقابة على المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحالت الوجبات السريعة في الجامعة والتأكد من  .1
 مدى صالحية ما يقدم. 

 نظافة مواقا اعداد الطعام. .2
 وجود معدات تعقيم بصورة مباشرة والتأكد من قتل الجراثيم والميكروبات المسببة لألمراض. .3
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ابىىالع الجهىىات ذات العالقىىة بجميىىا المعلومىىات  .3
للتحقيىىق فىىىي حادثىىىة التسىىىمم الغىىىذائي. وتحديىىىد 
السىىبب والمسىىبب وحصىىىر المسىىؤولية لتقريىىىر 

 سبة.توقيا العقوبة المنا
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 إنشائي تلف -6

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام طروصف الخ

 مراعىىاة لعىىدم التربىىة لهبىىوط نتيجىىة شىىروخ ظهىىور
 او التصىميم عمليىة فىي لخلىل او التربىة تحمل مدى

 .اإلنشائية العناصر لبعض تلف عنه ينتج التنفيذ

 نجران جامعة مباني
 محمد االخ الجامعي واالمن السالمة إدارة

 0506067404 - 8533 الحارثي

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 نجران جامعة مباني جميا
 سعد ال محمد األخ والسالمة االمن قسم رئيس

0515204385 - 0515204387 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

البنىىاء والتأكىىد مىىن ان متابعىىة التنفيىىذ فىىي اثنىىاء  .1
تكىىىىىىون التصىىىىىىاميم متوافقىىىىىىة مىىىىىىا الكىىىىىىودات 
العالميةةالمواصىىفات  مىىا أهميىىة تأهيىىل جميىىا 
العاملين بالقطاعات الهندسىية علىى كىل مىا هىو 

 جديد في مجال الهندسة.
الكشىىف الىىدوري والمبكىىر علىىى جميىىا المواقىىا  .2

ومعالجىىة التصىىدعات والشىىقوق فىىور ظهورهىىا 
 بالطريقة الصحيحة.

 ●         

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصىىال الفىىوري بىى دارة االمىىن والسىىالمة  .1
 وإدارة المشاريا بالجامعة.

وضىىىا لوحىىىات تحذيريىىىة لمنىىىا اسىىىتخدام  .2
 المبنى.

تقديم تقرير عن اإلجراءات التي اتخذت حال الكشف عن الخطر للمحافظة على سالمة  .1
 األرواح والممتلكات.

 تقديم تقرير عن أسباب التصدعات وكيفية المعالجة. .2
  رفا تقرير عن اإلجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وازالته. .3
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لموقىا تشكيل لجنة فنية لفحص المبنىى او ا .3
المتضىىىىىىرر لتحديىىىىىىد سىىىىىىبب التصىىىىىىدعات 

 وأساليب عالجها.
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 المعامل في المياه تلوث -7

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 .والهندسية العلمية المعامل ميا  تلوث
 نجران جامعة مباني

 محمد االخ الجامعي واالمن السالمة إدارة
 0506067404 - 8533 الحارثي

 التصالالشخص المسؤول ووسيلة ا مكان حدوث الخطر

 والهندسية العلمية المعامل جميا
 سعد ال محمد األخ والسالمة االمن قسم رئيس

0515204385 - 0515204387 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

تقديم تقرير عن اإلجىراءات التىي اتخىذت حىال  .1
ى سىىىالمة الكشىىىف عىىىن الخطىىىر للمحافظىىىة علىىى

 األرواح .
 تسىرب الميىا  الملوثىة أسىباب عىن تقريىر تقديم .2

 المعالجة. وكيفية
رفىىىىا تقريىىىىر عىىىىن اإلجىىىىراءات التىىىىي اتخىىىىذت  .3

 الخطر وازالته.. 5     لمعالجة 

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 ر الخطرإجراءات إزالة آثا اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصىىىىىال بىىىىى دارة االمىىىىىن والسىىىىىالمة وإدارة  .1
 المشاريا بالجامعة.

 وضا لوحات تحذيرية لمنا استخدام المبنى. .2
الموقىىىا المتضىىىرر تشىىىكيل لجنىىىة فنيىىىة لفحىىىص  .3

 لتحديد سبب التلوث وطرق عالجها.

 التلوث إيقاف من التأكد لحين الملوثة المعامل استخدام إيقاف
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 R2 كهربائي صعق -8

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 في كهربائية أجهزة لمس عن ناتج كهربائي صعق
 .والمكاتب والقاعات المعامل

 نجران جامعة مباني
 محمد االخ الجامعي واالمن السالمة إدارة

 0506067404 - 8533 الحارثي

 سؤول ووسيلة االتصالالشخص الم مكان حدوث الخطر

 والمكاتب والقاعات المعامل فيها بما المباني جميا
 سعد ال محمد األخ والسالمة االمن قسم رئيس

0515204385 - 0515204387 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 اخالء األشخاص المعرضين للخطر. .1
جىرس اإلنىذار بىالحريق واالتصىال تشغيل  .2

علىىىىىى إدارة االمىىىىىن والسىىىىىالمة والىىىىىدفاع 
 المدني.

اسىىتخدام طفايىىات الحريىىق اليدويىىة إذا كىىان  .3
 الموضا امنا.

  ●     ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

ال الفىىىىىىوري بىىىىىى دارة االمىىىىىىن وإدارة االتصىىىىىى .1
 المشاريا بالجامعة.

وضىىا لوحىىات تحذيريىىة لمنىىا اسىىتخدام مكىىان  .2
 حدوث الصعق.

تشىىىكيل لجنىىىة فنيىىىة لفحىىىص المبنىىىى او الموقىىىا  .3
 المتضرر لتحديد السبب وأساليب عالجها.

تقىىديم تقريىىر عىىن اإلجىىراءات التىىي اتخىىذت حىىال وقىىوع الخطىىر للمحافظىىة علىىى سىىالمة األرواح  .1
 لكات.والممت

 تقديم تقرير عن أسباب الصعق وكيفية المعالجة. .2
 رفا تقرير عن اإلجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وازالته. .3
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  3ة

 الوثائق قائمة مخاطر 

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر
R1 

 األماكن المرشحة لحدوث الخطر المخاطر م
 مكتب مدير الجامعة. الحريق  .18

 وكالة الجامعة. ائيالتسرب الم  .19

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة. التزوير  .21

 عمادة شؤون المكتبات. التسريب  .21

 عمادة شؤون الطالب. السرقة  .22

 عمادة القبول والتسجيل. الحشرات والقوارض  .23

 عمادة الدراسات العليا. سوء االستخدام  .24

 إدارة شؤون الموظفين. حقوق الملكية الفكرية  .25

 لمالية.اإلدارة ا   .26

 المشتريات.   .27

 إدارة المشاريا.   .28

 إدارة االتصاالت اإلدارية.   .29

 المستشفى الجامعي.   .31

 إدارة النقل.   .31

 فرع الجامعة بشرور .   .32

 كليات الجامعة.   .33
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 خطة إدارة املخاطر

والشخص المسؤول ووسيلة االتصال على الوثائق (: األماكن المرشحة لحدوث الخطر2جدول رقم )  
 

 على الوثائق وث الخطراألماكن المرشحة لحد

 مكان حدوث الخطر بيانات الموقع العام

 المكان
الشخص 

 المسؤول

وسائل 

 صلاالتو
 صلاوسائل التو الشخص المسؤول المكان

الشخص 

 البديل
 صلاوسائل التو

مبنى اإلدار  
 العامة

مدير مكتب 

مدير 

 الجامعة

 منصور الشهري مكتب مدير الجامعة 
Mobil :0506386393 

Exch:8877 
  

 كلية الهندسة
د. عبدهللا 

 الوادعي
 

 غازي األسمري شؤون الموظفينإدارة 
Mobil :0552779900 

Exch:8989 
 

Mobil: 

Email: 

Exch: 

 علي الجفالي المشتريات
Mobil :0557565755 

Exch:8815 
  

 محمد جلعد القحطاني الماليةاإلدارة 
Mobil :0500076400 

Exch:8852 
  

 د. عاطف الشهري الدراسات العليا عمادة
Mobil :0500384022 

Exch:8238 
  

 د. مسفر لسلوم عمادة شؤون المكتبات
Mobil :0554740440 

Exch:8900 
  

تقنية إدار  
 المعلومات

عبدالوهاب 

 الحازمي

Mobil 

:0506750027 

Email:alhaz

mi@nu.edu.

sa 

Exch:8999 

 تقنية المعلومات
ال  مسفر حسين

 صمعه

Mobil :0546550655 

Email:mesfer@nu.edu.sa 

Exch:8996 

سعد 

 القرني

Mobil :0501764493 

Email:smalqani@nu.

edu.sa 

Exch:8993 

 محمد الحارثي مكتب وكيل الجامعة
Mobil :0567733163 

Exch:8668 
  

عمادة التعليم 

 اإللكتروني
 د. عبدهللا ال عباس

Mobil :0505756286 

Exch:8600 
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 خطة إدارة املخاطر

عماد  التعلم 
 االلكتروني

  

وكالة الجامعة للتطوير 

 والجودة
 د. يحيى الحفظي

Mobil : 0505753477 

Exch:8787 
  

 د. خالد الوادعي عمادة شؤون الطالب
Mobil : 0503770167 

Exch:8882 
  

 سامر عسيري عمادة القبول والتسجيل
Mobil :0594395536 

Exch:8661 
  

المستشفى 
 معيالجا

مدير 

 المستشفى 
 د. عوض الشهراني المستشفى الجامعي 

Mobil : 0544946336 

Exch: 8579 
  

فرع الجامعة 
 بشروره

عميد فرع 

 الجامعة 
 فرع الجامعة بشروره 

د. محمد هادي 

 الشهري

Mobil : 0505278918 

Exch:  
  

 كلية المجتمع
عميد كلية 

 المجتمع
 

 م. حسن جريب إدارة المشاريع
Mobil :0556663166 

Exch: 8700 
  

 علي محسن الحارثي إدارة النقل
Mobil :0555228891 

Exch:8020 
  

إدارة االتصاالت 

 اإلدارية
 عبدالكريم الشهراني

Mobil :0507321112 

Exch:8802 
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 الحريق -1

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 أمىاكن بىاحتراق وذلىك الحريىقف بسىبب وثائقال فقد
 .بالجامعة الوثائق وجود

 الخطر لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص الوثائق على

 لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 المسؤول والشخص الوثائق على الخطر

 االتصال ووسيلة

 سؤول ووسيلة االتصالالشخص الم مكان حدوث الخطر

 الخطر لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص الوثائق على

 لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 المسؤول والشخص الوثائق على الخطر

 االتصال ووسيلة

 ر الخطر حال حدوثهمستوى تأثي احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

االرشفة االلكترونية للوثائق بصفة دوريةف  .1
 وحفظها في مكان آمن خارج الجامعة.

 توفير خزائن وأبواب مضادة للحريق والماء. .2
استخدام حافظات مقاومة للحريق للوثائق  .3

 المهمة.
توفير طفايات حريق مناسبة ةتعمل بالغاز أو  .4

 البدرة .
 ء.الصيانة الدورية ألدوات اإلطفا .5
فصل التيار الكهربائي عن المبنى نهاية  .6

 الدوام.
التدريب المستمر لكيفية استعمال وسائل األمن  .7

 والسالمة.
إعىىداد مخطىىط بأمىىاكن وجىىود الوثىىائق وتزويىىد  .8

  ●   ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 الدفاع المدني بنسخة منها.

 إجراءات إزالة آثار الخطر ل حدوث الخطراإلجراءات الفورية حا

االتصال بالمسؤول مباشرة عن الموقا العام  .1
 ومكان حدوث الخطر.

 االتصال ب دارة الدفاع المدني. .2
 فصل التيار الكهربائي. .3
 عزل الوثائق التي لم يطالها الحريق. .4

إرشاد رجال الدفاع المدني إلى أماكن حفظ  .5
 الوثائق.

 

 إزالة آثار الحريق. .1
 د مدى الضرر بحصر الوثائق المتضررة.تحدي .2
 توفير نسخة بديلة للوثائق المتضررة. .3
 تهوية المكان حتى تزول آثار الحريق. .4

 إعداد تقرير مفصل عن الحادثة. .5
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 R2 التسرا المائي -2

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

بيىىب الميىىا  أو تسىىرب الميىىا  النىىاتج عىىن انفجىىار أنا
المجىىىىىاريف أو الناتجىىىىىة عىىىىىن تمديىىىىىدات التكييىىىىىف 
واألمطار والفيضانات في أماكن تواجد الوثائق في 

 الجامعة.

   األماكن المرشحة لحدوث الخطر 2جدول رقم ة
 والشخص المسؤول ووسيلة االتصال

   األماكن المرشحة لحدوث 2جدول رقم ة
 الخطر والشخص المسؤول ووسيلة االتصال

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال ان حدوث الخطرمك

   األماكن المرشحة لحدوث الخطر 2جدول رقم ة
 والشخص المسؤول ووسيلة االتصال

   األماكن المرشحة لحدوث 2جدول رقم ة
 الخطر والشخص المسؤول ووسيلة االتصال

 الخطر حال حدوثه مستوى تأثير احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

الصىىىىىيانة الدوريىىىىىة لألنابيىىىىىب لمنىىىىىا حىىىىىدوث  .1
 التسرب.

وضا الوثىائق فىي دواليىب بمواصىفات خاصىة  .2
 حتى ال تتأثر بالتسرب المائي.

تجنىىىىب وضىىىىا الوثىىىىائق المهمىىىىة فىىىىي األدوار  .3
 األرضيةف أو البدروم.

التأكد من إغالق جميا النوافذ واألبىواب نهايىة  .4
 الدوام.

   ●     ●  

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل دوار مؤكد
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 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصىال بالمسىؤول مباشىىرة عىن الموقىا العىىام  .1
 ومكان حدوث الخطر.

 فصل مصادر الميا  عن المبنى. .2
إغىىىىالق جميىىىىا النوافىىىىذ واألبىىىىواب فىىىىي حالىىىىة  .3

 .واألمطار والفيضانات
 عزل الوثائق غير المتضررة. .4

 معرفة أسباب تسرب الميا . .1

 حصر الوثائق المتضررة. .2

 توفير نسخ بديلة للوثائق المتضررة. .3

 تهوية المكان حتى تزول آثار الميا  والرطوبة. .4

 العمل على منا تكرار المشكلة. .5

 إعداد تقرير مفصل عن الحادثة. .6
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 R2 التزوير -3

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال موقع العامبيانات ال وصف الخطر

   األمىىاكن المرشىىحة لحىىدوث الخطىىر 2جىىدول رقىىم ة تقليد النسخة األصلية للوثائق.
 والشخص المسؤول ووسيلة االتصال

 لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص الخطر

 تصالالشخص المسؤول ووسيلة اال مكان حدوث الخطر

 الخطر لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص

 لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص الخطر

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

المحليىىىىىة الخاصىىىىىة  تعمىىىىىيم ونشىىىىىر القىىىىىوانين .1
 بالتزوير.

تعمىىىىىيم ونشىىىىىر القىىىىىوانين الدوليىىىىىة الخاصىىىىىة  .2
 بالتزوير.

االحتفاظ بالوثائق الرسمية واألختام فىي أمىاكن  .3
 آمنة.

تشىىىىديد اإلجىىىىراءات اإلداريىىىىة علىىىىى اسىىىىتخدام  .4
 الوثائق الرسمية واألختام.

    ●     ● 

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر إلجراءات الفورية حال حدوث الخطرا

االتصىال بالمسىؤول مباشىىرة عىن الموقىا العىىام  .1
 ومكان حدوث الخطر.

 تحويل المتسبب في الحادثة للشؤون اإلدارية. .2
 تحويل الجاني للجهات القانونية. .3

 إتالف الوثائق المزورة. .1
 التشهير بالجاني. .2
 .إعداد تقرير مفصل عن الحادثة .3
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 خطة إدارة املخاطر

 

 R2 التسريا -4

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

   األماكن المرشحة لحدوث الخطر 2جدول رقم ة .قانونية غير بطريقة أماكنها من الوثائق خروج
 والشخص المسؤول ووسيلة االتصال

 لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال لةووسي المسؤول والشخص الخطر

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 الخطىىر لحىىدوث المرشىىحة األمىىاكن   2ة رقىىم جىىدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص

 لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص الخطر

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه ليةاحتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحا سياسة درء الخطر

االرشىىىفة االلكترونيىىىة للوثىىىائق بصىىىفة دوريىىىةف  .1
 وحفظها في مكان آمن خارج الجامعة.

 توفير نظام أمن إلكتروني لحماية الوثائق. .2
 توفير كاميرات مراقبة. .3
 الصيانة الدورية للنظام األمني. .4
 تعميم ونشر القوانين المحلية والدولية. .5
داريىىىىة علىىىىى اسىىىىتخدام تشىىىىديد اإلجىىىىراءات اإل .6

 الوثائق.

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 
 
 
 
 



54              

 

 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصىال بالمسىؤول مباشىىرة عىن الموقىا العىىام  .1
 ومكان حدوث الخطر.

 الرجىىىوع لكىىىاميرات المراقبىىىة للتعىىىرف علىىىى .2
 الجاني.

 التأكيد من جاهزية نظام األمن اإللكتروني. .3
 تحويل المتسبب في الحادثة للشؤون اإلدارية. .4
 تحويل الجاني للجهات القانونية. .5

 معرفة الوثائق المسربة. .1
 توفير نسخة بديلة للوثائق المسربة. .2
 معرفة الفاعل عن طريق كاميرات المراقبة وتحويله إلى الجهات القانونية. .3
 رير مفصل عن الحادثة.إعداد تق .4
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 R2 السرقة -5

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

فقىىىد الوثىىىائق بسىىىبب سىىىرقتها مىىىن أمىىىاكن وجودهىىىا 
 بالجامعة.

   األماكن المرشحة لحدوث الخطر 2جدول رقم ة
 والشخص المسؤول ووسيلة االتصال

 لحدوث ةالمرشح األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص الخطر

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 الخطر لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص

 لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص الخطر

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه تمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحاليةاح سياسة درء الخطر

االرشىىىفة االلكترونيىىىة للوثىىىائق بصىىىفة دوريىىىةف  .1
 وحفظها في مكان آمن خارج الجامعة.

 توفير نظام أمن إلكتروني لحماية الوثائق. .2
 عمل سجل يومي لبيانات مستخدمي الوثائق. .3
 توفير كاميرات مراقبة. .4
ين المحلية والدولية الخاصىة تعميم ونشر القوان .5

 بالسرقة.
تشىىىىديد اإلجىىىىراءات اإلداريىىىىة علىىىىى اسىىىىتخدام  .6

 الوثائق.

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

ام االتصىال بالمسىؤول مباشىىرة عىن الموقىا العىى .1
 ومكان حدوث الخطر.

الرجىىىوع لكىىىاميرات المراقبىىىة للتعىىىرف علىىىى  .2
 الجاني.

 التأكيد من جاهزية نظام األمن اإللكتروني. .3
الرجىىىىوع الىىىىى سىىىىجالت بيانىىىىات مسىىىىتخدمي  .4

 الوثائق.
 تحويل المتسبب في الحادثة للشؤون اإلدارية. .5
 تحويل الجاني للجهات القانونية. .6

 معرفة الوثائق المسروقة. .1
 ديلة للوثائق المسروقة.توفير نسخة ب .2
 معرفة الفاعل عن طريق كاميرات المراقبة وتحويله إلى الجهات القانونية. .3
 إعداد تقرير مفصل عن الحادثة. .4
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 R2 الحشرات والقوارض -6

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 فقد الوثائق بسبب الحشىرات والقىوارض مثىل دابىة
 األرضف والفئران.

   األماكن المرشحة لحدوث الخطر 2جدول رقم ة
 والشخص المسؤول ووسيلة االتصال

 لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص الخطر

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 الخطر لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول شخصوال

 لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص الخطر

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

تىىىىوفير إجىىىىراءات األمىىىىن والسىىىىالمة لحمايىىىىة  .1
 الوثائق.

 تعقيم الوثائق. .2
فىىىىي حالىىىىة ظهىىىىور الحشىىىىرات رئ المبيىىىىدات  .3

 والقوارض.

    ●    ●  

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصىال بالمسىؤول مباشىىرة عىن الموقىا العىىام  .1
 ومكان حدوث الخطر.

 عزل الوثائق المصابة. .2
ت أو القىىوارض المسىىببة معرفىىة نىىوع الحشىىرا .3

 للمشكلة لمعرفة اسم المبيد الفعال.

 استخدام المبيدات المناسبة للحالة. .1
 وضا نسخة بديلة للوثائق التالفة. .2
 تعقيم الوثائق بصفة دورية. .3
 الرئ الدوري بالمبيدات. .4

 إعداد تقرير مفصل عن الحادثة. .5
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 سوء االستخدام -7

 ص المسؤول ووسيلة االتصالالشخ بيانات الموقع العام وصف الخطر

فقد أو تلف الوثىائق أو جىزء منهىا بسىبب سىوء 
 استخدامها.

   األماكن المرشحة لحدوث الخطر 2جدول رقم ة
 والشخص المسؤول ووسيلة االتصال

 لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص الخطر

 يلة االتصالالشخص المسؤول ووس مكان حدوث الخطر

 الخطر لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص

 لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص الخطر

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

ترونيىىىة للوثىىىائق بصىىىفة دوريىىىةف االرشىىىفة االلك .1
 وحفظها في مكان آمن خارج الجامعة.

توفير نظام أمن إلكترونىي لحمايىة الوثىائق مىن  .2
 السرقة.

عمىىل سىىجل يىىومي لتسىىجيل بيانىىات مسىىتخدمي  .3
 الوثائق.

 توفير كاميرات مراقبة. .4
تشىىىىديد اإلجىىىىراءات اإلداريىىىىة علىىىىى اسىىىىتخدام  .5

 الوثائق.

    ●  ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر عمتوق محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

االتصىال بالمسىؤول مباشىىرة عىن الموقىا العىىام  .1
 ومكان حدوث الخطر.

الرجىىىوع لكىىىاميرات المراقبىىىة للتعىىىرف علىىىى  .2
 الجاني.

 التأكيد من جاهزية نظام األمن اإللكتروني. .3
 سبب في الحادثة للشؤون اإلدارية.تحويل المت .4
 تحويل الجاني للجهات القانونية. .5

 معرفة الوثائق التالفة. .1
 توفير نسخة بديلة للوثائق التالفة. .2
 معرفة الفاعل عن طريق كاميرات المراقبة وتحويله إلى الجهات القانونية. .3

 إعداد تقرير مفصل عن الحادثة. .4
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 حقوق الملكية الفكرية -8

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 مما الفكري اإلنتاج لوثائق القانوني غير االستخدام
 .القانونية للمساءلة الجامعة يعرض

 الخطر لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص

 لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص الخطر

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 الخطر لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص

 لحدوث المرشحة األماكن   2ة رقم جدول
 االتصال ووسيلة المسؤول والشخص الخطر

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه خطر تحت الظروف الحاليةاحتمالية حدوث ال سياسة درء الخطر

 تعيين مسؤول لحقوق الملكية الفكرية. .1
متابعة التحديثات الجارية على قىوانين الحمايىة  .2

 الفكرية بانتظام.
تعميم ونشر القوانين واإلجراءات الدوليىة ذات  .3

 العالقة.
تعلىىىيم المىىىوظفين المختصىىىين بقىىىوانين الحقىىىوق  .4

 الفكرية وتدريبهم.
 توعية المستخدمين بحقوق الملكية الفكرية. .5
تطبيىىق بنىىود ميثىىاق الشىىرف األخالقىىي لجامعىىة  .6

 نجران.

    ●  ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

ا العىىام االتصىال بالمسىؤول مباشىىرة عىن الموقى .1
 ومكان حدوث الخطر.

سىىىىحب الوثىىىىائق المسىىىىتخدمة بىىىىالطرق غيىىىىر  .2
 القانونية.

 تحويل الفاعل للجهات اإلدارية والقانونية. .3

 مراجعة كافة الوثائق المستخدمة للتأكد من قانونيتها. .1
 معاقبة الفاعل إدارياً وقانونياً. .2
 .إعداد تقرير مفصل عن الحادثة .3
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 خطة إدارة املخاطر

  4ة

 ات المعلوممخاطر قائمة 
 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر

R1 

 األماكن المرشحة لحدوث الخطر المخاطر م
 الجامعة مرافق كافة الفيروسات  .1

 الجامعة مرافق كافة االختراق  .2

 الجامعة مرافق كافة البرامج من مرخصة غير نسخ استخدام  .3

 الجامعة مرافق كافة والبرامج األجهزة لتلف م تعط  .4

 المعلومات تقنية عمادة الكفاءات نقص  .5

 المعلومات مركز الكهرباء انقطاع  .6

 المعلومات مركز التكييف انقطاع  .7

 المعلومات مركز المائي التسرب  .8

 المعلومات مركز التخزين وأجهزة الخوادم سرقة  .9

 المعلومات مركز التشفير عدم  .11

 الجامعة مرافق كافة المعلومات لتخزين خارجية أنظمة استخدام  .11

 الجامعة مرافق كافة البيانات على والتعديل مصرح الغير الدخول  .12

 الجامعة مرافق كافة للمستخدمين األمني الوعي ضعف  .13

 للبيانات باإلدخال المعنية الجهات كافة المدخلة البيانات دقة عدم  .14

 المعلومات مركز الحروب  .15
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 الفيروسات -1

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مبيانات الموقع العا وصف الخطر

اإلصابة بالفيروساتف وهي برامج ضارة خارجيىة 
المصدرف تُحىدث تلفىا أو فقىدا للمعلومىات والبيانىات 

 إلى جانب أضرار أخرى.

 غير متاح الجامعة مرافق كافة

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 غير متاح جميا أنظمة المعلومات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية درء الخطرسياسة 

اسىىىىىىىتخدام بىىىىىىىرامج محدثىىىىىىىة للكشىىىىىىىف عىىىىىىىن  .1
 الفيروسات.

 مىىىىن وخلوهىىىىا األجهىىىىزة سىىىىالمة مىىىىن التأكىىىىد .2
 بشىىىبكة واالرتبىىىاط الىىىدخول قبىىىل الفيروسىىىات

 .الجامعة
وضىىىا آليىىىة لمنىىىا انضىىىمام أي جهىىىاز محمىىىل  .3

 .بالفيروسات لشبكة الجامعة
التوعيىىىىىىىة األمنيىىىىىىىة للمسىىىىىىىتخدمين بمخىىىىىىىاطر  .4

 الفيروسات وطرق الوقاية منها.
 االحتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات والمعلومات. .5

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 فراد:من قبل األ

 فصل الجهاز المصاب عن الشبكة. .1
االتصىىىىىال بالشىىىىىخص المسىىىىىئول مباشىىىىىرة  .2

  وإبالغه.

 من قبل جهة معالجة الخطر:

 فحص النظام. .1
 تحديد األضرار التي لحقت بالنظام. .2
 البدء ب زالة الفيروس. .3

 .سالمتها من والتأكد الفيروسات من المصابة األجهزة تنظيف .1
 الفيروسات من خلوها من للتأكد المتضررة األنظمة اختبار .2
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 االختراق -2

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

الىىىدخول غيىىىر القىىىانوني بصىىىورة قسىىىرية وكسىىىر 
الحواجز والجدر النارية الواقية للخىوادم واألجهىزة 

 التي تخدم األنظمة والبرامج.

 --- األنظمة كافة

 شخص المسؤول ووسيلة االتصالال مكان حدوث الخطر

 0546550655  ج  صمعه ال مسفر. م مركز البيانات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 وضىىىا نظىىىم حمايىىىة عاليىىىة الجىىىودة باسىىىتخدام .1
 موانىىىىا وأجهىىىىزة الناريىىىىة الشىىىىبكية األجهىىىىزة
 الشبكية. االختراق

تبارات فنية دورية الختبار مدى جودة عمل اخ .2
 نظم الحماية.

إصدار تقارير دورية حول األداء التقنىي لىنظم  .3
 الحماية.

وضىىا قائمىىة محدثىىة بصىىورة دوريىىة للتقنيىىات  .4
الحديثة في مجال منىا االختىراق والعمىل علىى 

 توفيرها.
 االختراق بمخاطر للمستخدمين األمنية التوعية .5

 .منه الوقاية وطرق

    ●  ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 من قبل األفراد:

 فصل الجهاز المخترق عن الشبكة. .1

االتصىىىىىال بالشىىىىىخص المسىىىىىئول مباشىىىىىرة  .2
  وإبالغه.

 من قبل جهة معالجة الخطر:

 فحص النظام. .1

 تأثيراتهىا مىن للحد المخترقة ألنظمةا عزل .2
 .األخرى النظم على

 تحديد نوع االختراق ومدى تأثير . .3

 وأجهىزة الناريىة الشىبكية األجهزة استخدام .4
 إليقىىىىىىىاف الشىىىىىىىبكية االختىىىىىىىراق موانىىىىىىىا
 .االختراق

 البدء بمعالجة األضرار التي أحدثها االختراق. .1
 اختبار األنظمة المتضررة للتأكد من سالمتها. .2
 اإلجراءات الالزمة لحماية النظام من أي اختراق مماثل مستقبالاتخاذ  .3
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 استخدام نسخ غير مرخصة من البرامج -3

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

استخدام نسخ غيىر مرخصىة مىن البىرامجف ممىا قىد 
يتسىىبب فىىي التوقىىف المفىىاج  لهىىذ  البىىرامج أثنىىاء 

عليهىىا ف أو كونهىىا تتضىىمن ملفىىات ضىىارة أو العمىىل 
 خبيثة.

 غير متاح كافة مرافق الجامعة

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 0546550655  ج  صمعه ال مسفر. م مركز البيانات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

ليىىىة لحصىىىر البىىىرامج التىىىي يحتاجهىىىا وضىىىا آ .5
منسوبي الجامعة بصورة دوريةف والعمل علىى 

 توفيرها في أسرع وقت ممكن.
تحديد جهة لتلقي البالغات حول البرامج الغير  .6

 مرخصة ومتابعة تلك البالغات.
توعيىىىة منسىىىوبي الجامعىىىة بضىىىرورة اإلبىىىالع  .7

الفوري عن البىرامج المسىتخدمة بصىورة غيىر 
 نية.مرخصة للجهة المع

   ●    ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 من قبل األفراد:

االتصىىىىىال بالشىىىىىخص المسىىىىىئول مباشىىىىىرة  .1
  وإبالغه.

 من قبل جهة معالجة الخطر:

امج إيقاف اسىتخدام أي جهىاز يسىتخدم بىر  .1
غيىىر مرخصىىةف والعمىىل علىىى إزالىىة تلىىك 

 البرامج. 

تىىىىوفير بىىىىرامج مرخصىىىىة عوضىىىىا عىىىىن   .2
البرامج غير المرخصة التي تمت إزالتهاف 

  وتنصيبها في األجهزة.

 .ضارة ملفات وجود عدم من والتأكد مرخصة الغير البرامج إزالة بعد األجهزة فحص
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 تلف / تعطل األجهز  والبرامج -4

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام خطروصف ال

 أحىىد أوف بالجامعىىة الرئيسىىة األجهىىزة تعطىىلم  تلىىف
  فىي يتسىبب ممىاف بهىا المرتبطة األنظمة أو البرامج
 المسىىتفيدة الجهىىاتم  األفىىراد عىىن الخىىدمات انقطىىاع

 .الجامعة في

 --- كافة مرافق الجامعة

 ووسيلة االتصال الشخص المسؤول مكان حدوث الخطر

 --- كافة أجهزة المستخدمين

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 زيادة الوعي تجا  النسخ االحتياطي . .1
اتاحة إمكانية عمل نسخ احتياطي للمسىتخدمين  .2

 على خوادم الجامعة بشكل دوري.
الخاصىىىىة تخصىىىىيص فىىىىرق عمىىىىل للطىىىىوارت  .3

 باألجهزة والبرامجف والتأكد من جاهزيتها.

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 من قبل األفراد:

االتصىىىىىال بالشىىىىىخص المسىىىىىئول مباشىىىىىرة  .1
  وإبالغه.

 جة الخطر:من قبل جهة معال

اسىىتدعاء فريىىق عمىىل الطىىوارت الخاصىىة  .1
 باألجهزة والبرامج. 

تحديد سبب العطلم التلف فىي األجهىزة أو  .2
 البرامج. 

معالجىىىىىة العطىىىىىلم التلىىىىىف الىىىىىذي لحىىىىىق   .3
  باألجهزة أو البرامج.

 استعادة النسخ االحتياطي .4

 .البيانات في لحق الذي الضرر مدى من التحقق .1
 االحتياطيىىة النسىىخ طريىىق عىىن العطىىلم  التلىىف حىىدوث قبىىل بقةالسىىا حالتهىىا إلىىى البيانىىات عىىادة .2

 .للبيانات
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 نقص الكفاءات -5

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

عىىدم تىىوافر الكفىىاءات عاليىىة األداء فىىي مجىىال تقنيىىة 
 المعلومات أو نقصها أو تسربها.

 0506750027  ج  الحازمي عبدالوهاب عمادة تقنية المعلومات

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 0506750027  ج  الحازمي عبدالوهاب منسوبي تقنية المعلومات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

تحديىىىد االحتياجىىىات التدريبيىىىة لمىىىوظفين تقنيىىىة  .1
معلوماتف وتصميم البرامج التدريبية لهم فىي ال

ضىىوء تلىىك االحتياجىىات والعمىىل علىىى تنفيىىذها 
 بصورة مستمرة.

وضىىىىا آليىىىىة لتحفيىىىىز المىىىىوظفين بهىىىىدف رفىىىىا  .2
مسىىىتوى أدائهىىىم والحىىىد مىىىن تسىىىربهم لجهىىىات 

 أخرى.
 استقطاب الكفاءات ذات الخبرات العالية. .3

   ●    ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

تكليىىف موظىىف بىىديل ذو كفىىاءة عاليىىة لتغطيىىة  .1
 النقص في حال حدوثه. 

تدريب أفراد آخىرين علىى المهىارات المطلوبىة  .2
 في مجال العمل.

التنسيق ما الجهىات المعنيىة بىالتوظيف لتىوفير  .3
 .كفاءات جديدة

التواصل ما الموظفين األكفاء الراغبين بتىرك  .4
 العمل ومعالجة األسباب إن أمكن

 التأكد من إلمام الشخص البديل بمهام بالشخص السابق.
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 إنقطاع الكهرباء -6

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

تسىبب انقطاع الكهربىاء عىن مركىز البيانىاتف ممىا ي
في توقف جميا األجهزة المختلفة المقدمة لخىدمات 

 تقنية المعلومات لعموم المستفيدين في الجامعة.

 0506750027  ج  الحازمي عبدالوهاب عمادة تقنية المعلومات

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 0546550655  ج  صمعه ال مسفر. م مركز البيانات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية لخطرسياسة درء ا

جدولىىة عمليىىات الصىىيانة للكهربىىاءف وإجراؤهىىا  .1
 بصورة دورية.

تىىوافر فىىرق عمىىل للطىىوارت الخاصىىة بأعطىىال  .2
 الكهرباءف والتأكد من جاهزيتها.

توافر أجهزة ومعدات بدائل الطاقة الكهربائيةف  .3
مىىىىاتيكي فىىىىي حىىىىال التىىىىي تعمىىىىل بشىىىىكل أوتو

 االنقطاع المفاج  في الكهرباء.

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 من قبل األفراد:

االتصىىىىىال بالشىىىىىخص المسىىىىىئول مباشىىىىىرة  .1
  وإبالغه.

 الخطر:من قبل جهة معالجة 

. اسىىىىتدعاء فريىىىىق عمىىىىل الطىىىىوارت الخاصىىىىة 1 
 بأعطال الكهرباء.. 

 . تحديد مشكلة التعطل في الكهرباء.2 

 . معالجة العطل.3 

 .البيانات في لحق الذي الضرر مدى من التحقق .1

 .للبيانات االحتياطية النسخ طريق عن الكهرباء انقطاع قبل السابقة حالتها إلى البيانات إعادة .2
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 إنقطاع التكييف -7

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

انقطىىاع التكييىىف عىىن مركىىز البيانىىاتف ممىىا يتسىىبب 
في ارتفاع الحرارة المنبعثىة مىن األجهىزة ومىن ثىم 

 تقنيىىىة لخىىىدمات المقدمىىىة المختلفىىىة األجهىىىزة تعطىىىل
 .الجامعة في المستفيدين لعموم المعلومات

 0506750027  ج  الحازمي عبدالوهاب ة تقنية المعلوماتعماد

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 0546550655  ج  صمعه ال مسفر. م مركز البيانات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

يىىفف وإجراؤهىىا جدولىىة عمليىىات الصىىيانة للتكي .1
 بصورة دورية.

تىىوافر فىىرق عمىىل للطىىوارت الخاصىىة بأعطىىال  .2
 التكييفف والتأكد من جاهزيتها.

توافر أجهزة بدائل التكييفف التىي تعمىل بشىكل  .3
أوتومىىاتيكي فىىي حىىال االنقطىىاع المفىىاج  فىىي 

 التكييف.

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 من قبل األفراد:

االتصىىىىىال بالشىىىىىخص المسىىىىىئول مباشىىىىىرة  .1
  وإبالغه.

 من قبل جهة معالجة الخطر:

اسىىىىتدعاء فريىىىىىق عمىىىىل الطىىىىىوارت الخاصىىىىىة  .1
 بأعطال التكييف. 

 تحديد مشكلة التعطل في التكييف. .2
 معالجة العطل. .3

 ر الذي لحق في البيانات.التحقق من مدى الضر .1
 إعادة البيانات إلى حالتها السابقة قبل انقطاع التكييف عن طريق النسخ االحتياطية للبيانات. .2
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 التسرا المائي -8

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

تسرب مائي من أحد األمىاكن فىي مركىز البيانىاتف 
 نىىه غىىرق جزئيمكلىىي لألجهىىزة المختلفىىةقىىد ينىىتج ع

 المعلومات أو تلفها. تقنية لخدمات المقدمة

 0506750027  ج  الحازمي عبدالوهاب عمادة تقنية المعلومات

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 0546550655  ج  صمعه ال مسفر. م مركز البيانات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه خطر تحت الظروف الحاليةاحتمالية حدوث ال سياسة درء الخطر

تجهيز مركز بيانات بديل لالنتقال إليه بصورة  .1
 مؤقتة في حال حدوث تسرب مائي.

الكشىف بصىورة دوريىة عىن التسىربات المائيىة  .2
في مركز البياناتف وإجراء اختبارات منتظمىة 
على األماكن المعرضة للتسىرب لمعرفىة مىدى 

 سالمتها.
ظمة لحماية األجهزة وعزلها في حىال وضا أن .3

 حدوث تسرب مائي.

   ●   ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 من قبل األفراد:

االتصىىىىىال بالشىىىىىخص المسىىىىىئول مباشىىىىىرة  .1
  وإبالغه.

 الجة الخطر:من قبل جهة مع

 إطفاء األجهزة ومنا وصول الماء إليها.  .1
 تحديد مصادر التسرب المائي. .2
 معالجة التسرب. .3

 .البيانات في لحق الذي الضرر مدى من التحقق .1

 .للبيانات االحتياطية النسخ طريق عن الكهرباء انقطاع قبل السابقة حالتها إلى البيانات إعادة .2
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 التخزينسرقة الخوادم وأجهز   -9

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

سرقة الخىوادمف ممىا قىد يتسىبب فىي فقىدان البيانىات 
 والمعلومات من مركز البيانات.

 0506750027  ج  الحازمي عبدالوهاب عمادة تقنية المعلومات

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 0546550655  ج  صمعه ال مسفر. م لبياناتمركز ا

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

تىىوافر بروتوكىىول صىىارم للىىدخول إلىىى مركىىز  .1
 البيانات.

تىىىوافر أجهىىىزة وفريىىىق أمنىىىي لمراقبىىىة مركىىىز  .2
 البيانات.

وجىىىود نظىىىام حمايىىىة وتتبىىىا جميىىىا األصىىىول  .3
 البيانات.بمركز 

    ●   ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 من قبل األفراد:

االتصىىىىىال بالشىىىىىخص المسىىىىىئول مباشىىىىىرة  .1
  وإبالغه.

 من قبل جهة معالجة الخطر:

األجهىىىزة  معاينىىىة مركىىىز البيانىىىات لتحديىىىد .1
 المسروقة.

إيقاف جميىا األنظمىة واألجهىزة المرتبطىة  .2
 باألجهزة المسروقة.

 االرتبىاط دائرة من المسروق الجهاز إلغاء .3
 األخرى. واألجهزة األنظمة ما

توفير أجهزة بديلة عن األجهزة المسىروقة  .4
 الستئناف العمل.

تسىىىىىليم تسىىىىىجيالت الكىىىىىاميرات األمنيىىىىىة والسىىىىىجالت  .5

روج لمركز البيانىات للجهىات بالدخولم الخ الخاصة

 األمنية المختصة.  

 .عليها الطارئة والتغيرات البيانات حالة من التحقق. 1

 السابقة حالتها إلى البيانات إعادة. 2
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 عدم التشفير -10

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

نىىات خطىىر عىىدم التشىىفير يىىؤدي إلىىى اعتىىراض البيا
 والمعلومات من طرف ثالث بدون إذن مسبق

 0506750027  ج  الحازمي عبدالوهاب عمادة تقنية المعلومات

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 0546550655  ج  صمعه ال مسفر. م مركز البيانات

 ر الخطر حال حدوثهمستوى تأثي احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 استخدام أنظمة التشفير. .1
 تطبيق سياسة ومعايير التشفير العالمية. .2
 تسليم مفاتيج التشفير ألشخاص محددين. .3

    ●    ●  

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 ول الخارجي .إيقاف الوص .1
 إيقاف مصدر البيانات الغير مشفرة . .2

 .المعلومات ألنظمة التشفير سياسة مراجعة .1

 واستعادته مشفرة الغير والملفات البيانات تتبا محاولة .2
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 استخدام أنظمة خارجية لتخزين المعلومات -11

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

ي مىىىىن األنظمىىىىة السىىىىحابية الخارجيىىىىة اسىىىىتخدام أ
لتخىىىزين بيانىىىات الجهىىىة ممىىىا يمكىىىن أصىىىحاب هىىىذ  
األنظمىىة االطىىالع علىىى بيانىىات الجامعىىة وانتهىىاك 

 خصوصيتها.

 0506750027  ج  الحازمي عبدالوهاب عمادة تقنية المعلومات

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 0546550655  ج  صمعه ال مسفر. م مركز البيانات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

زيىىىىادة وعىىىىي المسىىىىتخدمين باألنظمىىىىة ا:منىىىىة  .1
 لتخزين المعلومات.

اتاحىىىىة مسىىىىاحات للمسىىىىتخدمين داخىىىىل شىىىىبكة  .2
الجامعىىة لتخىىزين الملفىىات والبيانىىات الخاصىىة 

 بالمستخدم.

  ●      ●  

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد ؤكدم

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

إزالىىىة كافىىىة البيانىىىات والمعلومىىىات المرفوعىىىة  .1
 على تخزين خارجي.

إيجىىاد بىىديل للمسىىتخدم علىىى وسىىائط التخىىزين  .2
 بالجامعة.

 لى الشبكات الخارجية تخص الجامعة.التأكد من عدم وجود بيانات أو ملفات ع
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 الدخول الغير مصرح والتعديل على البيانات -12

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 عىىن نظىىام علىىى صىىالحية يملىىك ال شىىخص دخىىول
 علىىىى واإلطىىىالع النظىىىام مسىىىئول بيانىىىات طريىىىق
 .عليها التعديل أو البيانات

 0506750027  ج  الحازمي عبدالوهاب المعلوماتعمادة تقنية 

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 0546550655  ج  صمعه ال مسفر. م مركز البيانات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

يهم زيادة وعي المستخدمين وخصوصاً مىن لىد .1
 صالحية على األنظمة.

تطبيىىىىق سياسىىىىات أمىىىىن المعلومىىىىات وزيىىىىادة  .2
إجىىراءات الىىدخول علىىى النظىىام ةارسىىال كلمىىة 

 تقليل فترة الخمول  –مؤقتة 
 تطبيق العقوبات الخاصة بانتهاك الخصوصية  .3
 وجود نسخ احتياطي يومي .4

  ●      ●  

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 تغيير كلمة المرور لمدير النظام. .1
 ردع منتهك الخصوصية. .2
 إيقاف حساب مدير النظام. .3

 استعادة النسخ االحتياطية في حال وجود تعديل على البيانات
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 ضعف الوعي األمني للمستخدمين -13

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال امبيانات الموقع الع وصف الخطر

قلىىة اإلدراك بنتىىائج اإلهمىىال فىىي مخالفىىة سياسىىات 
 أمن المعلومات مما يؤدي إلى مخاطر كبيرة

 0506750027  ج  الحازمي عبدالوهاب كافة مرافق الجامعة

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 ----- جميا المستخدمين

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

وضا خطة لزيىادة وعىي المسىتخدمين بسياسىة  .1
 أمن المعلومات.

 استخدام كافة الوسائل الممكنة لزيادة الوعي. .2
تحفيىىىز المسىىىتخدمين أصىىىحاب الىىىوعي األمنىىىي  .3

 المتميز.

 ●      ●   

 ضئيل محدود مؤثر رجح كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

اغىىىىالق حسىىىىاب المسىىىىتخدم لحىىىىين مراجعتىىىىه  .1
 لإلدارة المختصة .

تعهىىد المسىىتخدم بعىىدم تكىىرار ماتسىىبب فيىىه مىىن  .2
 أضرار

 حصر األضرار المترتبة من قلة وعي المستخدم . .1
 المستخدم.استصالح األضرار الناجمة عن قلة وعي  .2
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 عدم دقة البيانات المدخله -14

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

ادخىىال البيانىىات بشىىكل عشىىوائي دون مراعىىاة دقىىة 
البيانىىات ممىىا ينىىتج تكرارهىىا أو وجىىود بيانىىات غيىىر 

 منطقية

 0506750027  ج  الحازمي عبدالوهاب كافة الجهات بالجامعة

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال كان حدوث الخطرم

 ----- كافة أنظمة المعلومات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 زيادة كفاءة مدخلي البيانات .1
التحقق من ادخال كافة البيانىات بشىكل صىحيج  .2

 ابتداءاً 
 البيانات بعد إدخالهاتكوين فريق عمل لتدقيق  .3
 اختيار البيانات بشكل عشوائي واختبارها .4
 إيجاد آلية الكترونية لتدقيق البيانات .5
 التأكد من قابلية النظام الخال معطيات جديدة .6

  ●    ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 آثار الخطر إجراءات إزالة اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 تصحيج البيانات العشوائية . .1
التواصىىل مىىا الجهىىة المعنيىىة ب دخىىال البيانىىات  .2

 وتنبيهها.

 مراجعة البيانات بعد تصحيحها . .1
 التأكد من عكس البيانات بشكل صحيج في األنظمة المرتبطة بمصدر البيانات. .2
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 الحروا -15

 ة االتصالالشخص المسؤول ووسيل بيانات الموقع العام وصف الخطر

حصىىول أضىىرار لمركىىز البيانىىات جىىراء الحىىروب 
 مما ينتج عنه توقف الخدمات.

 0506750027  ج  الحازمي عبدالوهاب عمادة تقنية المعلومات

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 0546550655  ج  صمعه ال مسفر. م مركز البيانات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه الخطر تحت الظروف الحاليةاحتمالية حدوث  سياسة درء الخطر

تجهيىىز مركىىز اسىىتعادة عنىىد الكىىوارث خىىارج  .1
 المنطقة.

 وجود نسخ احتياطية للبيانات في آماكن آمنة. .2

    ● ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 لة آثار الخطرإجراءات إزا اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

إعادة تشىغيل الخىدمات عبىر مركىز االسىتعادة عنىد 
 الكوارث من خالل النسخ االحتياطية.

 حصر األضرار المتربة من الحروب. .1
 استصالح األضرار الناجمة من الحروب وإعادة تشغيل الخدمات من المركز الرئيسي للبيانات .2
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 خطة إدارة املخاطر

  5ة

 الموارد البشرية قائمة مخاطر

 ماكن المرشحة لحدوث الخطرالمتوقع حدوثها واأل 
R1 

 األماكن المرشحة لحدوث الخطر المخاطر م
 جميا اإلدارات األكاديمية واإلدارية بالجامعة .دقيقة وظيفية توصيفات وجود عدم  .34

 هيئة ألعضاء الوظيفي التسرب أو االستقاالت  .35
 .التدريس

 جميا اإلدارات األكاديمية واإلدارية بالجامعة

 جميا اإلدارات األكاديمية واإلدارية بالجامعة .لالعم جودة ضعف  .36

 مثل الهامة المواقا بعض في اإلدارية اتالكفاء نقص  .37
 الكليات. إدارات مدراء

 جميا اإلدارات األكاديمية واإلدارية بالجامعة
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 عدم وجود توصيفات وظيفية دقيقة -1

 ووسيلة االتصالالشخص المسؤول  بيانات الموقع العام وصف الخطر

عىىدم وجىىود توصىىيف وظيفىىي دقيىىق  لمنسىىوبي  .1
 الجامعة.

تىىىىىىداخل مسىىىىىىىئوليات و صىىىىىىالحيات بعىىىىىىىض  .2
 اإلدارات.

 نجران - الجامعية المدينة نجران جامعة
------ - ت. التدريس هيئة أعضاء شئون عميد

------------ 

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 بالجامعة اإلدارية و ديميةاألكا الوحدات جميا
. الموظفين و التدريس هيئة أعضاء شئون مدير

 ---------------------- ت

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

وضا نظام لجميا إجراءات العمل لمن تداخل  .1
 المسئوليات

دارات إعداد دليل توظيفي شامل لكل اإل .2
 بالجامعة

  ●     ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

تشكيل لجنة لتوصيف المهام و الصالحيات و  .1
التفويضات لجميا إدارات الجامعة و 

 منسوبيها
ز و المشاركة تشكيل لجنة لتوحيد نظام الحواف .2

في أعمال اللجان و األعباء التدريسية و 
 الوظيفية لمنسوبي الجامعة.

 إعداد دليل للتوظيف و إجراءات العمل.
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 االستقاالت أو التسرا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس -2

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 أو االسىىتقالة تيجىىةن التىىدريس هيئىىة أعضىىاء تسىىرب
 القيىىىام اسىىىتكمال عىىىدم أو العقىىىود إنهىىىاء أو التقاعىىىد

 .الدراسي العام أثناء التدريسية بواجباتهم

 -------------- ت. الجامعة وكيل سعادة نجران الجامعية المدينة نجران جامعة

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 الجامعة  كليات
-------- ت. التدريس هيئة أعضاء شئون عميد

----------- 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

وضىىىا آليىىىة لتقيىىىيم أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس و  .1
 .مكافأة المتميزين

 .عادل للحوافزوضا نظام جيد و .2
تطبيىىىىىق المسىىىىىاواة و العىىىىىدل فىىىىىي السىىىىىاعات  .3

 .اء الوظيفيةالتدريسية و األعب

  ●     ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 دراسة أسباب استقالة عضو هيئة التدريس  .1
عىىالج األسىىباب التىىي دعىىت إلىىي االسىىتقالة إذا  .2

 أمكن ذلك.
عرفىة القسىم للقيىام بأعبىاء توفير بديل فىوري بم .3

 العضو المستقيل لحين تعيين عضو جديد.

تشكيل لجنة من وكيل الجامعة و عميد شئون هيئة التدريس و عمداء الكليات لدراسة أسباب  .1
 االستقاالت و وضا مقترحات بالحلول و رفعها إلي إدارة الجامعة

شطة التعليمية و البحثية و خدمة وضا آلية لتشجيا و تحفيز أعضاء هيئة التدريس في كافة األن .2
 المجتما.
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 ضعف جود  العمل -3

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 الىبطء و وقتهىا في المعامالت إنجاز وعدم اإلهمال
 .الجامعة أهداف تحقيق عدم و اإلنجاز في

 نجران الجامعية المدينة نجران جامعة
-------- ت. التدريس هيئة أعضاء شئون عميد

----------- 

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 بالجامعة واإلدارية األكاديمية الوحدات
. الموظفين و التدريس هيئة أعضاء شئون مدير

 ---------------------- ت

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

   .وضا سياسة جادة لتحفيز الموظفين .1
 .تطبيق سياسة الثواب و العقاب .2
نشىىىر  رسىىىالة و أهىىىداف الجامعىىىة و الوحىىىدة و  .3

 قيمها لزيادة اإلحساس بالمسئولية.
عقىىد االجتماعىىات الدوريىىة مىىن قبىىل المسىىئولين  .4

  .ما الموظفين لتحفيزهم و تكريم المتميز منهم

  ●     ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

اصىة المتعلىق متابعة أداء المىوظفين المتعلىق خ .5
 باالتصاالت اإلدارية.

رفا تقارير عن جىودة األداء إلىي عميىد شىئون  .6
 .هيئة التدريس و الموظفين

 لموظف الكفء مادياً و معنوياً.تقدير ا .7

 ال توجد
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 نقص الكفاءات اإلدارية في بعض المواقع الهامة مثل مدراء إدارات الكليات -4

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 المهىىىارات و الكفىىىاءات ذات القيىىىادات تىىىوافر عىىىدم
 .امعةبالج الرئيسية المواقا بعض في اإلدارية

 نجران الجامعية المدينة نجران جامعة
-------- ت. التدريس هيئة أعضاء شئون عميد

----------- 

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 بالجامعة واإلدارية األكاديمية الوحدات
. الموظفين و التدريس هيئة أعضاء شئون مدير

 ---------------------- ت

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية الخطر سياسة درء

توفير برامج تدريبية  إجباريىة للطىاقم اإلداري  .1
 طبقاً لالحتياجات الوظيفية.

تطبيىىىىق سياسىىىىة تحفيزيىىىىة للمىىىىوظفين بهىىىىدف  .2
 االرتقاء بمهاراتهم القيادية.

وضىىىا سياسىىىة السىىىتقطاب الكفىىىاءات اإلداريىىىة  .3
 ها الجامعة.التي تحتاج

ضرورة اعتماد الوظائف التعليميىة و اإلداريىة  .4
 المطلوبة.

  ●     ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

تىىدريب اإلداريىىين علىىي الكفىىاءات و المهىىارات  .1
 .المطلوبة فوراً 

تحديث خطة التدريب بناًء علىي المسىتجدات و  .2
 .التغييرات

تشىىىكيل لجنىىىة علىىىي مسىىىتوي الجامعىىىة لتحديىىىد  .3
االحتياجات الوظيفية لجميا الوحىدات اإلداريىة 

 .بالجامعة
 شىىىروط و الشىىىاغرة الوظىىىائف عىىىن اإلعىىىالن .4

 .شغلها

 ال يوجد
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 خطة إدارة املخاطر

  6ة

 اإلعالم والصور  الذهنية قائمة مخاطر

 ماكن المرشحة لحدوث الخطرالمتوقع حدوثها واأل 
R1 

 األماكن المرشحة لحدوث الخطر المخاطر م
 الجامعة ادارة االكاديمية السمعة مخاطر  .38

 الجامعة كليات البحثية السمعة مخاطر  .39

 الجامعة مستشفى االدارية السمعة مخاطر  .41

 - باإلعالم متعلقة مخاطر  .41
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 مخاطر السمعة األكاديمية -1

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام الخطر وصف

 الت علىىيم بَجىىودة المتعل ِّقىىة المخىىاطر عىىن عبىىارة وهىىي
 والتىىىدريس التقىىىويم وأسىىىاليب الُمخَرَجىىىات  وجىىىودة
 ومنها 

 مواءمتهىىىىىىا البىىىىىىرامج وعىىىىىىدم جىىىىىىودة تىىىىىىدن ى .1
 الحتياجات سوق العمل

فشل بعض برامج الجامعة فىي الحصىول علىى  .2
كىىىىىاديمي مىىىىىن الهيئىىىىىة الوطنيىىىىىة االعتمىىىىىاد اال

NCAAA 
تىىىىدنى مسىىىىتوى اعصىىىىاء هيئىىىىة التىىىىدريس فىىىىي  .3

 استخدام التكنولوجيا في التعليم
 تدنى نواتج تعلم البرامج .4
 تدنى التجهيزات والمرافق التعليمية .5

 والتطوير االكاديمية للشؤون الجامعة وكالتي
 والجودة

 واالكاديمية التعليمية  للشؤون الجامعة وكيل

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال وث الخطرمكان حد

 واالكاديمية التعليمية  للشؤون الجامعة وكالة
 واألكاديمية التعليمية  للشؤون الجامعة وكيل

 جوال   

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 توفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل. .1
تدريب اعضاء هيئة التدريس على االساليب  .2

 الحديثة في التدريس واساليب التقويم.
تبنى معايير الهيئة الوطنية في عملية التعليم  .3

 والتعلم.
توفير مصار التعلم التي تعين على تحقيق  .4

 نواتج تعلم البرامج.

   ●   ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 



96              

 

 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 وضا خطط مستقبليه للبرامج الضعيفة والتي تحتاج الى تطوير. .1 العمل سوق يحتاجها ال التي بالبرامج القبول ايقاف
 .Bbاالرتقاء بتعلم اإللكتروني داخل برامج الجامعة وتفعيل نظام  .2
 ة من الهيئة الوطنية.التوجه نحو اعتماد برامج الجامع .3
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 مخاطر السمعة البحثية -2

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 البحىوث بَجىودة المتعل ِّقىة المخاطر عن عبارة وهي
ف للمجتمىىىىا وخىىىىدمتها مخرجاتهىىىىا وجىىىىود  العلميىىىىة
 ومنها 

 قلة الدعم المادي للبحوث العلمية .1
 البحوث باحتياجات المجتما عدم ارتباط .2
قلىىىة البحىىىوث المنشىىىورة فىىىي مجىىىالت علميىىىه  .3

 Impact factorمحكمة 
السىىىىمعة غيىىىىر الجيىىىىدة للبحىىىىوث نتيجىىىىة تىىىىدنى  .4

 مخرجاتها.

 العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكالة

 تصالالشخص المسؤول ووسيلة اال مكان حدوث الخطر

 العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل
 العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل

 جوال 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

وضىىىا آليىىىة لتقيىىىيم أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس و  .4
 .مكافأة المتميزين

 .ل للحوافزعادوضا نظام جيد و .5
تطبيىىىىىق المسىىىىىاواة و العىىىىىدل فىىىىىي السىىىىىاعات  .6

 .التدريسية و األعباء الوظيفية

   ●   ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

تىىىىىوفير الميزانيىىىىىات الكافيىىىىىة لىىىىىدعم البىىىىىاحثين  .1
 الدراسات العليا وطالب

تشىىىجيا اعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس علىىىى النشىىىر  .2
 الدولي ومساعدتهم ماديا.

 وضا خطط مستقبليه لخطة البحث العلمي لتفادى اوجه القصور .1
 عدم تمويل البحوث التى تثبت عدم جدواها .2
لمعرفىىة االستشىىهادات العلميىىة لهىىذ  البحىىوث  Google scholarتسىىجيل البحىىوث العلميىىة فىىي  .3

 فه مدى االستفادة منها من عدمه.كمؤشر لمعر
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 مخاطر السمعة اإلدارية -3

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 بىىىىبعض المتعل ِّقىىىىة المخىىىىاطر عىىىىن عبىىىىارة وهىىىىي
 وتىىىىىىىأخير والمنازعىىىىىىىات االداريىىىىىىىة التجىىىىىىىاوزات

 ف ومنها للمستفيد المعامالت
 التعامل ما المستفيد عدم الشفافية والعدالة في .8
 .تداخل الصالحيات .9

عىىىىىدم وجىىىىىود هيكىىىىىل تنظيمىىىىىي لوحىىىىىدات  .10
 اإلدارية.الجامعة 

 .عدم تحديد المهام الوظيفية لكل مسؤول .11
 .االخطاء االدارية المتكررة .12

 الجامعة وكيلسعادة  القانونية والشؤون المتابعة ادارة

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 القانونية والشؤون لمتابعةا ادارة
 الجامعة وكيلسعادة 

 جوال 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 تفعيل ادارة المتابعة بالجامعة. .1
توضيج المهىام والواجبىات الوظيفيىة لكىل جهىة  .2

 داخل الجامعة.
 انشاء نظام شفاف للشكاوى والمقترحات. .3

   ●   ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 انشاء ادارة للشؤون القانونية بالجامعة. .1
 انشاء هيكل تنظيمي للجامعة. .2

 الدورية. وتقاريرها المتابعة ادارة تفعيل .1
 للتداخل. منعا إجرائي بشكل وتحديد  تصاصاتواالخ المهام مراجعة .2
 المقصر. ضد النظامية االجراءات اتخاذ .3
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 مخاطر متعلقة باإلعالم -4

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 فىىي الجامعىىة بخصىىوص ينشىىر مىىا كىىل بهىىا ويقصىىد
ف سىىىمعتها علىىىى ويىىىؤثر المختلفىىىة االعىىىالم وسىىىائل
 ومنها 

 علىىىىى يىىىىؤثر بمىىىىا الجامعىىىىة بسىىىىمعه مسىىىىاسال .5
 الىىىىىداخلي المجتمىىىىىا فىىىىىي الذهنيىىىىىة صىىىىىورتها
 .للجامعة والخارجي

 .الجامعة حول المنشورة المعلومات تضارب .6
 المعلومىىىات حىىىول واضىىىحة اليىىىه وجىىىود عىىىدم .7

 .الجامعة حول المنشورة المغلوطة

 واالعالم العامة العالقات إدارة مدير واالعالم العامة العالقات ادارة

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 واالعالم العامة العالقات ادارة
 واالعالم العامة العالقات ادارة مدير

 جوال  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

لالتصىىىال تكىىىون ضىىىمن الهيكىىىل  وحىىىدةنشىىىاء ا .1
 .العالقات العامة واالعالم إلدارة التنظيمي

 .للجامعة رسمي أكاديميحديد متحدث ت .2

          

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 الشىئوناالتصىال بحضىور  إلدارةقد اجتماع ع .1
نشىىرت  التىىيل للجهىىة القانونيىىة بالجامعىىة وممثىى

 .اخبار مغلوطه عن الجامعة
تهىىىدد سىىىمعه  التىىىي اإلعالميىىىة المىىىادةصىىىر ح .2

 .الجامعة بشكل مباشر او غير مباشر
خطىىىىة الىىىىرد  إلعىىىىدادكليىىىىف ادارة االتصىىىىال ت .3

 الجامعةالمقترحة وعرضها على معالى مدير 
 .شر ماد  اعالمية للرد على هذ  المغالطاتن .4
دون تعىرض  للجامعىة الرسىميلمه المتحىدث ك .5

قيىاد  مىىن قيىىادات الجامعىة لوسىىائل االعىىالم  أي
 .الرسمياال من خالل متحدثها 

 .الجامعة عن تنشر التي اإلعالمية المواد بمتابعه االتصال ادارة تكليف .1
 .عنها ينشر ما حول الجامعة اعالن فى الشفافية .2
 .وازالته الخطر لمعالجة اتخذت التي االجراءات كافة عن تفصيلي تقرير .3

 

 

 

 

 

 

 

 



102              

 

 خطة إدارة املخاطر

  7ة

 

 المالية مخاطرالقائمة 

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر 
R1 

 األماكن المرشحة لحدوث الخطر المخاطر م
 اإلدارة العامة للشؤون المالية - الجامعة ادارة خفض الدعم الحكومي للجامعة.  .42

 ليةاإلدارة العامة للشؤون الما - الجامعة ادارة عدم توافر السيولة.  .43
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 خفض الدعم الحكومي للجامعة -1

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 يعتبىىىر الىىىذي و الحكىىىومي الىىىدعم حصىىىة انخفىىىاض
 الجامعىىىة لتمويىىىل  الرئيسىىىي و األساسىىىي المصىىىدر

 سىىعر انخفىىاض مثىىل االقتصىىادية التغيىىرات نتيجىىة
 .الحروب و البترول

 المدينة الجامعية نجران - لجامعةا ادارة
 الجامعة مدير معالي

  _____________فتها

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 المالية الشئون إدارة - الجامعة إدارة
 بالجامعة المالية الشئون عليالعام  لمشرفا

  _____________فتها

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه الظروف الحالية احتمالية حدوث الخطر تحت سياسة درء الخطر

 البحث عن مصادر تمويل غير حكومية. .4
 إنشاء أوقاف للجامعة. .5
دة مىىىن رجىىىال األعمىىىال فىىىي المنطقىىىة االسىىىتفا .6

 وخاصة خريجي الجامعة.
 تسويق األبحاث العلمية. .7
تقديم االستشارات و الخدمات المجتمعية مقابل  .8

 أجر.

 ●      ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع لمحتم وارد مؤكد

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

قىىاف المشىىروعات و البىىرامج الجديىىدة التىىي لىىم  .1
 يتم االتفاق عليها.

 .الترشيد في المصروفات اإلدارية و التشغيلية .2
قصىر ض ميزانيات البىرامج و اإلدارات وتخفي .3

 ي األشياء الرئيسية.المصروفات عل

 ال يوجد
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 خطة إدارة املخاطر

 

 R2 عدم توافر السيولة -2

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 وتجىىىىىىاوز الماليىىىىىىة السىىىىىىيولة إدارة كفىىىىىىاءة عىىىىىىدم
 .والتكاليف االعتمادات

 الجامعة إدارة
 الجامعة مدير معالي

  ____________هاتف

 ول ووسيلة االتصالالشخص المسؤ مكان حدوث الخطر

 المالية الشئون إدارة
 بالجامعة المالية الشئون علي العام المشرف

  _____________هاتف

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

االلتىىزام الىىدقيق بأوجىىه الصىىرف حسىىب بنىىود  .3
 الالئحة المالية.

م نظىىىىام حاسىىىىبي و اسىىىىتخداتطىىىىوير النظىىىىام الم .4
 الصرف.محاسبي دقيق لمراقبة أوجه

  ●     ●   

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

تحديىىد المشىىروعات و البنىىود التىىي تعىىاني مىىن  .1
 ا.نقص في السيولة و الفترات الزمنية له

عمىىىل جدولىىىة لتغطيىىىة االلتزامىىىات الضىىىرورية  .2
 خالل الفترات الزمنية المحددة.

 المنىىاقالت ترشىىيد االلتزامىىات الماليىىة و عمىىل .3
 األساسية. االحتياجات علي بناءً 

 ال يوجد
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 خطة إدارة املخاطر

  8ة

 القانونية مخاطرالقائمة 

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر 
R1 

 الخطر األماكن المرشحة لحدوث المخاطر م
 وإداراتها الجامعة ووحدات الكليات جميا .وواجباتهم بحقوقهم الجامعة منسوبي وعي ضعف  .44

 الصادرة القرارات مراجعة في القانونية لإلدارة الممنوحة الصالحيات ضعف  .45
 .المنظمة اللوائج ما توافقها من للتأكد الجامعة وإدارات وحدات من

 تهاوإدارا الجامعة ووحدات الكليات جميا

 الجامعة وحدات وجميا الكليات .للعقود النهائي االبرام قبل مهامهم بمباشرة الجامعة ما للمتعاقدين السماح  .46

  .التجربة سنة انهاء قبل تدريبهم أو الموظفين إبتعاث  .47

 القرارات اتخاذ ومركزية والكليات األقسام مجالس صالحيات محدودية  .48
 .بهم المتعلقة

 المختلفة تهاوكليا الجامعة إدارة

 الجامعة كليات الطالب بعض لدى الغئ ظاهرة  .49

 الجامعة كليات األكاديمية اإلنتحاالت  .51

 وإبرام االتفاقات عقد عند األفراد صالحيات بوضوح تحدد لوائج وجود عدم  .51
 .للجامعة الملزمة العقود

 

 الجامعة وحدات جميا – الجامعة إدارة .نظامية غير بطريقة الجامعة شعار استخدام  .52

 ومشروعات القرارات صياغة في بالجامعة القانونية االدارة إشراك عدم  .53
 .القانونية والقواعد اللوائج

 

 بالجامعة اإلدارية الوحدات الكليات .النفوذ واستغالل المصالج تضارب  .54

  .الجامعة ضد قضايا رفا  .55

 الجامعة مباني جميا المنشئات وجودة سالمة لمراقبة االنشاءات عقود على االشراف عدم  .56
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 .وواجباتهم بحقوقهم الجامعة منسوبي وعي ضعف -1

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 بىىالحقوق الخاصىىة واألنظمىىة اللىىوائج معرفىىة عىىدم
 هيئىة أعضىاء وعىي عىدم عنىه ينتج مما والواجبات

 .اتهموواجب بحقوقهم والطالب والموظفين التدريس

  نجران جامعة

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

  وإداراتها الجامعة ووحدات الكليات جميا

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

الوسىائل  بكىل والقىوانين الىوعي باألنظمىة بىث .4
 .المختلفة بالجامعة

وات وورئ عمىىىىل لكىىىىل منسىىىىوبي نىىىىد إقامىىىىة .5
 الجامعة.

تسىليم كتيبىات ونشىرات عىن األنظمىة واللىىوائج  .6
 .بالجامعة

  ●        

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 بىالعلم تعهىد علىى وتوقيعىه وواجبىاتهم حقىوقهم تىنص التي اللوائج على باإلطالع الجامعة منسوبي الزام .بهم الخاصة باللوائج الجامعة منسوبي تزويد
 .بها االخالل حال في العقوبات بتحمل يلزمه مما
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 خطة إدارة املخاطر

 مىىن الصىىادر  القىىرارات مراجعىىة فىىي القانونيىىة لىىادار  الممنوحىىة الصىىالحيات ضىىعف -2
 .المنظمة اللوائح مع توافقها من للتأكد الجامعة وإدارات وحدات

R2 

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 مىىىن الصىىىادرة القىىىرارات بعىىىرض االلتىىىزام عىىىدم-
 القانونيىىة االدارة علىىى وإداراتهىىا الجامعىىة وحىىدات

 .القانونية اللوائج ما توافقها من والتأكد لمراجعتها

  نجران جامعة

 المسؤول ووسيلة االتصال الشخص مكان حدوث الخطر

 مدير عام الشؤون القانونية وإداراتها الجامعة ووحدات الكليات جميا

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 لتشىىىىمل القانونيىىىىة االدارة صىىىىالحيات توسىىىىيا .4
 قانونيىة قواعىد أو الئحىة أو قىرار أي  مراجعة

 اللىوائج مىا توافقهىا مىن للتأكىد تفىاهم مذكرة وأ
 . القانونية

 بضىىرورة القىىرار إصىىدار جهىىات إلىىى لكتابىىةا .5
  الئحىىىىىىة أو إداري قىىىىىىرار أي إصىىىىىىدار عىىىىىىدم

 .القانونية لإلدارة الرجوع بعد إال اتفاقية أو
 كافىة الجامعىة وحدات بين التعاون على التأكيد .6

 .القانونية واإلدارة

          

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

الكتابىىة الفوريىىة للجهىىة التىىي أصىىدرت القىىرار  .1
 بضىىىىىىرورة عىىىىىىدم إصىىىىىىدار أي قىىىىىىرار إداري 

 أو الئحة إال بعد الرجوع لإلدارة القانونية.
 ابالع صاحب الصالحية بذلك. .2

 القانونيىة االدارة رأي أخىذ بضىرورة الصىالحية صىاحب قبل من الجامعة وحدات كافة لىع التعميم .1
 .نظام أو الئحة أو إداري قرار أي في

 .القانونية واإلدارة الجامعة وحدات كافة بين التعاون .2
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 .للعقود النهائي االبرام قبل مهامهم بمباشر  الجامعة مع للمتعاقدين السماح-3

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال ت الموقع العامبيانا وصف الخطر

 بمىا يترتىب بمىا الجامعىة وحىدات بعىض وعىي عدم
 وأثىىىار والتزامىىىات حقىىىوق مىىىن ذلىىىك علىىىى يترتىىىب
 .قانونية

  نجران جامعة

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

  الجامعة وحدات وجميا الكليات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه خطر تحت الظروف الحاليةاحتمالية حدوث ال سياسة درء الخطر

باشىىرة العمىىل إال بعىىد ابىىالع الموظىىف بعىىدم م .1
 .توقيا العقد

التعميم على وحدات الجامعة بعدم توظيىف أي  .2
ا العقد عىن طريىق االدارة شخص إال بعد توقي

 .المختصة
سىىىىرعة إنهىىىىاء إجىىىىراءات توقيىىىىا العقىىىىد مىىىىا  .3

رتىىب علىىى الشىىخص المىىراد توظيفىىه حتىىى ال يت
 ذلك آثار قانونية.

          

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

إبىىالع الشىىخص المعنىىي بىىالتوقف عىىن العمىىل  .1
 فورا.

التعميم على وحدات الجامعة بعدم توظيىف أي  .2
لعقد عىن طريىق االدارة شخص إال بعد توقيا ا

 المختصة.

 .قانونية آثار ذلك على يترتب ال حتى توظيفه المراد الشخص ما العقد توقيا إجراءات إنهاء سرعة
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 .التجربة سنة انهاء قبل تدريبهم أو الموظفين إبتعاث -4

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال وث الخطرمكان حد

  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 
 
 
 
 
 
 

          

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 

 الخطرإجراءات إزالة آثار  اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 .بهم المتعلقة القرارات اتخاذ ومركزية والكليات األقسام مجالس صالحيات محدودية -5

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 والكليىىىىات األقسىىىىام مجىىىىالس  صىىىىالحيات تقلىىىىيص
 .بهم المتعلقة القرارات اتخاذ ومركزية

  جامعة نجران

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال الخطر مكان حدوث

  المختلفة وكلياتها الجامعة إدارة

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 مجىالس صىالحيات فىي التدخل مركزية من التقليل
 وتفعيىل بهىم المتعلقىة والقىرارات  والكليات األقسام

 .واألقسام الكليات مجالس دور

          

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

بىىالع سىىعادة وكيىىل الجامعىىة للشىىئون التعليميىىة  .1
واألكاديميىىىة بىىىاي مخالفىىىات تحىىىدث فىىىي هىىىذا 

 االطار.
خاصىىىة بمجىىىالس التطبيىىىق األنظمىىىة واللىىىوائج  .2

   الكليات واألقسام.
 

 .واألقسام الكليات بمجالس الخاصة واللوائج األنظمة تطبيق
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 الطالا بعض لدى الغش ظاهر  -6

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 الئحىة على وإطالعهم الطالبية التوعية عدم يؤدي
 بعىىىض دىلىىى الغىىىئ ظىىىاهرة إلىىىى الطىىىالب تأديىىىب
 .الطالب

  المدينة الجامعية نجران - الجامعة ادارة

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

  الجامعة كليات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

توعيىىة الطىىالب بىىاللوائج واألنظمىىة خصوصىىا  .1
 الب.الئحة تأديب الط

 علي لالئحة للحد من هذ  الظاهرة.التطبيق الف .2
 تشديد المراقبة في لجان األختبارات. .3

          

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 المنصىىىوص واالنظمىىىة للىىىوائج الفىىىوري التطبيىىىق
 .الغئ حاالت ضبط عند عليها

 
 
 
 
 

 .الظاهرة هذ  من للحد الشأن هذا في المقررة واإلجراءات اللوائج تطبيق
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 األكاديمية اإلنتحاالت -7

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 االنتحىىاالت تجىىا  الصىىارمة األنظمىىة تطبيىىق عىىدم
 .الفكرية الملكية حقوق وانتهاك األكاديمية

  جامعة نجران

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

  الجامعة كليات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 .العلمي المجلس على موضوع أي عرض .1
 المجلىىس مىىن الموضىىوع علىىى الموافقىىة إلغىىاء .2

 .االنتحاالت فاكتشا بعد العلمي

          

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 الرفا لمعالي الجامعة بالواقعة . .1
 تشكيل لجنة للتأكد من صحة الموضوع . .2
 الرفا لمعالي مدير الجامعة عن تقرير اللجنة. .3
 ة صاحب العالقة إلى اللجنة التأديبية.إحال .4
 
 

 .الواقعة صاحب تجا  الصارمة واألنظمة اللوائج تطبيق .1

 وانتهاكىات العلمية االنتحاالت بسبب التأديب للجنة إحالته سبق الذي المتقدم من طلب أي قبول عدم .2
 .الفكرية الملكية حقوق

 .البحثية والمراكز العلمي البحث لعمادة ذلك ابالع - .3
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 خطة إدارة املخاطر

 العقىود وإبىرام االتفاقىات عقىد عنىد األفىراد صىالحيات بوضىوح تحىدد لىوائح وجىود عدم -8
 .للجامعة الملزمة

R2 

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

  
 

 

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 
 

 

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه وف الحاليةاحتمالية حدوث الخطر تحت الظر سياسة درء الخطر

9.  
          

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

7.   
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 .نظامية غير بطريقة الجامعة شعار استخدام -9

 خص المسؤول ووسيلة االتصالالش بيانات الموقع العام وصف الخطر

 الجامعىىىة شىىىعار تحمىىىي كافيىىىة أنظمىىىة وجىىىود عىىىدم
 أخىىىذ بىىىدون اسىىىتخدامة يحىىىاول مىىىن كىىىل وتعاقىىىب
 .موافقتها

  

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

  الجامعة وحدات جميا – الجامعة إدارة

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

سىىم تحديىىد الجهىىة المخولىىة بالسىىماح باسىىتخدام ا .1
 الجامعة وشعارها في أي موضوع.

التعمىىىيم مىىىىن قبىىىىل صىىىاحب الصىىىىالحية علىىىىى  .2
وحىىىدات الجامعىىىة كافىىىة بعىىىدم اسىىىتخدام شىىىعار 

 الجامعة إال بعد الموافقة منه.

          

 ضئيل ودمحد مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 الشعار. استخدام كيفية معرفة .1 .الشعار باستخدام فورا العمل إيقاف
 قانونية. دراسة الشعار دراسة .2
 بذلك. الصالحية لصاحب الرفا .3
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 خطة إدارة املخاطر

 اللىىوائح اتومشىىروع القىىرارات صىىياغة فىىي بالجامعىىة القانونيىىة االدار  إشىىرا  عىىدم -10
 .القانونية والقواعد

R2 

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 قانونيىىة جهىىات إلىىى الجامعىىة وحىىدات بعىىض لجىىوء
 .واللوائج األنظمة ما يتعارض مما أخرى

  

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

 ب الصالحيةصاح -مدير عام اإلدارة القانونية  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 المناطىة المهام القانونية االدارة تمارس أن .1
 .بها

 قواعىىىد أو الئحىىىة أو قىىىرار أي يصىىىدر اال .2
 مراجعتهىا بعىد إال تفىاهم مىذكرة أو قانونية

 .القانونية االدارة من
 القىىرار أصىىدرت التىىي ةالجهىى إلىىى الكتابىىة .3

 أو إداري قىرار أي إصىدار عىدم بضرورة
 إلىىىىى الرجىىىىوع بعىىىىد إال إتفاقيىىىىة أو الئحىىىىة
 .القانونية االدارة

 .بذلك الصالحية صاحب إبالع .4
 الجامعىىىىىة وحىىىىىدات كافىىىىىة بىىىىىين التعىىىىىاون .5

 .القانونية واالدارة

          

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 خطة إدارة املخاطر

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 الالئحىىىة أو القىىىرار أصىىىدرت التىىىي للجهىىىة الكتابىىىة
 .القانونية االدارة إبالع بضرورة

 القانونيىة االدارة رأي أخىذ لضىرورة الصىالحية صىاحب قبل من الجامعة وحدات كافة على لتعميما .1
 . نظام أو الئحة أو إداري قرار بأي

 .القانونية واالدارة الجامعة وحدات كافة بين التعاون .2
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 .النفوذ واستغالل المصالح تضارا -11

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 الرقابىىىة تفعيىىىل وعىىىدم المصىىىالج تضىىىارب خطىىىر
 .الذاتية

  جامعة نجران

 ووسيلة االتصالالشخص المسؤول  مكان حدوث الخطر

  بالجامعة اإلدارية الوحدات الكليات

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

 تسىىىمج اللىىىذين الجامعىىىة منسىىىوبي علىىىى التنبيىىىه .1
 شىبهة بوجىود تسىمج عالقىات بوجىود مناصبهم
 .كتابة ذلك بتوضيج المصالج لتضارب

 البعض ببعضهم األشخاص عالقة من التأكد .2
م  المهنىىي األداء علىىى ذلىىك تىىأثير مىىدى دراسىىة .3

 الوظيفي

          

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 المصلحة صاحب ايقاف بذلك الصالحية صاحب إبالع
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 .الجامعة ضد قضايا فعر -12

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 يىىىؤدي الجامعىىىة جهىىىات بعىىىض إهمىىىال أم تقصىىىير
 .ضدها قضايا رفا إلى احيانا

  

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

  

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه ةاحتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالي سياسة درء الخطر

 بث الوعي باألنظمة والقوانين في الجامعة. .1
التأكىىد مىىن أن القىىرارات المتخىىذة فىىي الجامعىىة  .2

 قانونية.
محاولىىة التفىىاهم مىىا رافىىا القضىىية لحىىل األمىىر  .3

 قبل الرفا للمحكمة.

          

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر ات الفورية حال حدوث الخطراإلجراء

 الكتابة للجهة المسئولة. .1
 إعداد رد الجامعة مكتوبا. .2
متابعة القضية فىي الجهىات القضىائية والترافىا  .3

 عنها.

 .الدعوة في قضائي حكم صدور .1
 .الجامعة ضد كان حال في الحكم على األعتراض .2
 .القضية بانتهاء الصالحية لصاحب الكتابة - .3
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 المنشئات وجود  سالمة لمراقبة االنشاءات عقود على االشراف عدم -13

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 الرقابىة فىي   المشاريا إدارةة  الجامعة دور تفعيل
 .اإلنشاءات وجودة سالمة على

  جامعة نجران

 لة االتصالالشخص المسؤول ووسي مكان حدوث الخطر

  الجامعة مباني جميا

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

متابعىىىىة الجامعىىىىة ة إدارة المشىىىىاريا   جىىىىودة  .1
 .المباني ومواد البناء

 .االشراف على صيانة المباني .2
التوقيىىىىىىا مىىىىىىا شىىىىىىركات عالميىىىىىىة للتصىىىىىىميم  .3

 .لهندسيواإلشراف والبناء ا

          

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 مىىن والتأكىىد هندسىىيا الحديثىىة المبىىاني واقىىا دراسىىة
 .وسالمتها جودتها

 المتميز سيالهند والبناء واألشراف التصميم في معروفة شركات ما التوقيا
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 خطة إدارة املخاطر

  9ة

 

 الحد الجنوبي قائمة مخاطر

 المتوقع حدوثها واألماكن المرشحة لحدوث الخطر 
R1 

 األماكن المرشحة لحدوث الخطر المخاطر م
  الجامعة مستشفى إداراتف عماداتف كلياتفة الجامعة منشآت جميا الجامعية المدينة على مقذوفات سقوط  .57

  الجامعة مستشفى إداراتف عماداتف كلياتفة الجامعة مباني جميا عيةالجام المدينة داخل تخريبية أعمال  .58

  الجامعة مستشفى إداراتف عماداتف كلياتفة الجامعة مباني جميا برية حرب نشوب  .59

  الجامعة مستشفى إداراتف عماداتف كلياتفة الجامعة مباني جميا الدراسة وتعليق الطوارت إعالن  .61
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 خطة إدارة املخاطر

 

 

 R2 الجامعية المدينة على مقذوفات سقوط -1

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 دولىىىة مىىىا الحىىىدودي نجىىىران مدينىىىة لموقىىىا نظىىىراً 
 الحىىوثيينف معقىىل صىىعدة مدينىىة مىىن وقربهىىا الىىيمنف

 تطىال قىد عشوائيةف مقذوفات لسقوط تتعرض ف نها
 .الجامعية المدينة

  الجامعة منشآت جميا
  الجامعة مستشفى إداراتف عماداتف كلياتفة

الجامعي واألمن السالمة إدارة مدير   
1118171  هاتف الحارثي محمد. أ  

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

  الجامعة منشآت جميا
  الجامعة مستشفى إداراتف عماداتف كلياتفة

 العمادة أو الكلية إدارة مدير

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه مالية حدوث الخطر تحت الظروف الحاليةاحت سياسة درء الخطر

التأكىىد مىىن تىىوفر مخىىارج آمنىىة بجميىىا مبىىاني  .1
 الجامعة.

تحديىىىد نقىىىاط تجمىىىا آمنىىىة لكىىىل مجموعىىىة مىىىن  .2
 الكليات.

تركيىىىىب أجهىىىىزة لإلنىىىىذار المبكىىىىر وصىىىىيانتها  .3
 دورياً.

 توفير وحدة دفاع مدني بالمدينة الجامعية. .4

●     ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد كدمؤ
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 خطة إدارة املخاطر

 
 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 إعالن حالة الطوارت بالمدينة الجامعية. .1
 االتصال بوحدة الدفاع المدني بالجامعة. .2
 اعالن حالة الطوارت بالمستشفى الجامعي. .3
اعدة الطىالب فىي البحث عن مخىرج آمىن ومسى .4

 سلوكه.
 تعليق الدراسة. .5

 استخدام مسارات الخروج ا:من الموصي بها في حاالت الطوارت والمخاطر. .1
 التنبيه على المتواجدين بالمبنى سلوك المخارج ا:منة. .2
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 خطة إدارة املخاطر

 

 R2 الجامعية المدينة داخل تخريبية أعمال -2

 سيلة االتصالالشخص المسؤول وو بيانات الموقع العام وصف الخطر

 التخريبيىة األعمال لبعض الجامعية المدينة تعرض
 للميلشىىىيات المىىىوالين األشىىىخاص بعىىىض قبىىىل مىىىن

 العبىىىوات بعىىىض زرع مثىىىل الىىىيمنف فىىىي االنقالبيىىىة
 فىي التسىبب أو السىياراتف بعىض تفخيخ أو الناسفة
 .الجامعة بمنشآت الحرائق بعض اندالع

  الجامعة منشآت جميا
  الجامعة مستشفى راتفإدا عماداتف كلياتفة

  الجامعي واألمن السالمة إدارة مدير
 1118171  هاتف الحارثي محمد. أ

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

  الجامعة مباني جميا
  الجامعة مستشفى إداراتف عماداتف كلياتفة

 مدير إدارة الكلية أو العمادة

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه لخطر تحت الظروف الحاليةاحتمالية حدوث ا سياسة درء الخطر

تفتىىيئ جميىىا السىىيارات علىىى بوابىىات الجامعىىة  .1
الخارجيىىىةف واسىىىتجالب األجهىىىزة االلكترونيىىىة 

 الحديثة المخصصة لذلك.
تحديىىىد نقىىىاط تجمىىىا آمنىىىة لكىىىل مجموعىىىة مىىىن  .2

 الكليات.
 توفير وحدة دفاع مدني بالمدينة الجامعية. .3

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 إعالن حالة الطوارت بالمدينة الجامعية. .1
 االتصال بوحدة الدفاع المدني بالجامعة. .2
 اعالن حالة الطوارت بالمستشفى الجامعي. .3
ب فىي البحث عن مخىرج آمىن ومسىاعدة الطىال .4

 سلوكه.

 استخدام مسارات الخروج ا:من الموصي بها في حاالت الطوارت والمخاطر. .1
 التنبيه على المتواجدين بالمبنى سلوك المخارج ا:منة. .2
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 خطة إدارة املخاطر

 R2 برية حرا نشوا -3

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 ونظىىراً  الىىيمنف دولىىة فىىي الجاريىىة األحىىداث نتيجىىة
 تشىىهد  ومىىا معهىىاف الحىىدودي نجىىران مدينىىة لموقىىا
 أفىىراد بعىىض لتسىىلل محىىاوالت مىىن المدينىىة حىىدود

 الحىدودف اختىراق ومحىاوالت االنقالبيىةف الميلشيات
 مىن ذلىك علىى يترتىب ومىا بريىةف حىرب تنشب فقد

 المدينىىىىىة تطىىىىىال قىىىىىد وحربيىىىىىة عسىىىىىكرية أحىىىىىداث
 .الجامعية

  الجامعة مباني جميا
  الجامعة مستشفى تفإدارا عماداتف كلياتفة

الجامعي واألمن السالمة إدارة مدير   
1118171  هاتف الحارثي محمد. أ  

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

  الجامعة مباني جميا
  الجامعة مستشفى إداراتف عماداتف كلياتفة

 العمادة أو الكلية إدارة مدير

 مستوى تأثير الخطر حال حدوثه طر تحت الظروف الحاليةاحتمالية حدوث الخ سياسة درء الخطر

التأكىىد مىىن تىىوفر مخىىارج آمنىىة بجميىىا مبىىاني  .1
 الجامعة.

تحديىىىد نقىىىاط تجمىىىا آمنىىىة لكىىىل مجموعىىىة مىىىن  .2
 الكليات.

تركيىىىىب أجهىىىىزة لإلنىىىىذار المبكىىىىر وصىىىىيانتها  .3
 دورياً.

 توفير وحدة دفاع مدني بالمدينة الجامعية. .4

●     ●     

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد
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 إجراءات إزالة آثار الخطر اإلجراءات الفورية حال حدوث الخطر

 تعليق الدراسة فوراً. .1
 إعالن حالة الطوارت بالمدينة الجامعية. .2
 إخالء المدينة الجامعية من جميا منسوبيها. .3
 اعالن حالة الطوارت بالمستشفى الجامعي. .4
ج آمىن ومسىاعدة الطىالب فىي البحث عن مخىر .5

 سلوكه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعليق الدراسة. .1
 استخدام مسارات الخروج ا:من الموصي بها في حاالت الطوارت والمخاطر. .2
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 R2 الدراسة وتعليق الطوارئ إعالن -4

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال بيانات الموقع العام وصف الخطر

 ومىىىا الىىىيمنف دولىىىة فىىىي الجاريىىىة األحىىىداث نتيجىىىة
 مقىىىذوفات سىىىقوط مىىىن نجىىىران مدينىىىة لىىىه تتعىىىرض
 فقىد الحدودف واختراق للتسلل ومحاوالت عشوائيةف

 بالمدينىىىة الدراسىىىة وتعليىىىق الطىىىوارت إعىىىالن يىىىتم
 .وقت أي في الجامعية

  الجامعة مباني جميا
  الجامعة مستشفى إداراتف عماداتف كلياتفة

 معالي مدير الجامعة
الحسن هاتف ....أ.د. محمد بن إبراهيم   

 الشخص المسؤول ووسيلة االتصال مكان حدوث الخطر

  الجامعة مباني جميا
  الجامعة مستشفى إداراتف عماداتف كلياتفة

 عميد الكلية أو العمادة أو مدير اإلدارة 
 أو من ينوب عنه

 ل حدوثهمستوى تأثير الخطر حا احتمالية حدوث الخطر تحت الظروف الحالية سياسة درء الخطر

تىىوفير أنظمىىة الىىتعلم اإللكترونىىي والتعلىىيم عىىن  .1
 بعد.

تىىىدريب أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس علىىىى أنظمىىىة  .2
 التعلم اإللكتروني.

تدريب الطالب على أنظمىة الىتعلم اإللكترونىي  .3
   المختلفة.

 ●     ●    

 ضئيل محدود مؤثر حرج كارثي نادر متوقع محتمل وارد مؤكد

 

 إجراءات إزالة آثار الخطر دوث الخطراإلجراءات الفورية حال ح

 تعليق الدراسة. .1
إخالء المدينة الجامعية من جميا منسىوبيها إذا  .2

 تتطلب األمر.

 نشر البدائل التعليمية االلكترونية على موقا الجامعة. .1
 التأكد من تزويد جميا الطالب باسم المستخدم والرقم السري لحسابه على موقا الجامعة.  .2
 ال إلكترونية فعالة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب.إنشاء قنوات اتص .3
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